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वाचक प्रतितिया अंक ११५  

नमस्कार, 

आपले सर्व इ-अंक मला र्ेळेर्र ममळतात. अंक अमतशय अप्रमतम असतात. अत्यंत 

मामितीपरू्व, मर्चारांना चालना दरे्ारे असतात. मी स्र्त: एक मशमिका आि.े मलुांना 

मशकर्ताना, समजनू घतेाना मला अंकातील लेखांचा फार उपयोग िोतो.  

अंकातील लेख मदखाऊ, नसुते मर्षयाला स्पशव करून जार्ारे नसतात. त्यामाग े मर्चारांची 

एक स्पष्ट बैठक असते. त्यामळेुच त्यांची उपयोमगता र्ाढते. मी स्र्त: र्नस्पतीशास्त्ांतनू 

M.Sc. र् मराठी आमर् संस्कृत मधनू M.A. ची पदर्ी ममळर्ली आि.े  

लोकसत्ता बालमफैलसाठी, मकशोर मामसकासाठी तसेच मशिर्मर्र्केसाठी मी अधनूमधनू 

लेखन करते.   

शैिमर्क संदर्व ि ेमला एक उत्कृष्ट असे मामसक र्ाटते. त्यासाठी माझ्या मर्षयातील कािी 

अभ्यासपरू्व लेखन मला करता आलं तर मी ते आपल्याकडे पाठरे्न. (अर्ावत त्याची 

उपयकु्तता र् गरु्र्त्ता तेर्ढी साधल्यास.)  

माझ्या इतर मशिक मतै्रीर्ींबरोबर मी अकंातील लेखांची चचाव करते. अमनवका दशेपांडे यांचा 

इमतिास मर्षय मशिर्ाचा लेख आम्िी सगळयांनी एकमत्रत र्ाचला. त्यार्र आपापली मतं 

मांडली, र् नक्की मशकर्ताना काय चकुतंय याचा अदंाज घतेला.  

इतक्या उत्कृष्ट अंकांसाठी आपल्याला मनापासनू धन्यर्ाद र् पढुील र्ाटचालीसाठी 

मन:परू्वक शरु्ेच्छा.  

कळार्,े 

आपली, 

मैते्रयी तकशोर केळकर,  

8355827165 
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घोड ्यांच््य सफरीतील अडथळे  

भाग २  

लेखक : किरण बर्व े 

 

        घोड ्ाांच््ा सफरीचा प्रारांभ आपण ११५ अांिातील लेखात िेला. आपण 

घोड ्ाांची चाल एि दोन अडीच असते म्हणजे िा् ह े ही बकघतले. मग आपण कर्वकर्वध 

आिाराच््ा पटाांर्वर घोडे कफरर्वले. दडुक््ा चालीन े जाणारा आपला घोडा िोणत््ा घराांत 

जाऊ शितो, िोणत््ा घरात जाऊ शित नाही अशा प्रिारची िोडी सोडर्वा्ची सरुर्वात 

िेली. तर हा होता घोड ्ाच््ा आकण त््ाबरोबर आपल््ाही सफरीचा प्रारांभ.  

खालील आिृतीत दाखर्वल््ाप्रमाण,े तीन राांगा-तीन ओळीच््ा चौरसात, घोडा सर्वव 

घराांना भटे दऊे शिला नाही. 

& 

 

 & 

 

 

 & 

   & &  

आकृती १ 

दसुऱ््ा घरापासनू घोड ्ाने र्वाटचालीला सरुर्वात िेली तर िदाकचत सर्वव घराांना घोडा 

भेट दऊे शिेल िा? हा प्रश्न आपल््ाला पडला होता. तमुच््ापैिी बहुतेिाांना घोडा सर्वव 

घरात जाऊ शित नाही, तसेच ही र्वस्तुकस्िती घोडा सरुर्वातीला िोणत््ा घरात होता ्ार्वर 

अर्वलांबनू नाही ह ेसमजलेच असेल. आपण ह ेउत्तर समजार्वनू घऊे ्ा आकण सफर पढु ेचाल ू
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िरू. आिृती २ मध््े आपण मधल््ा घरातून सरुर्वात िेली तर िा् होईल? िाहीही होणार 

नाही. घोडा जागच््ा जागीच उभा राहील, फार फार तर कतिेच ि्ि्ाट िरेल. िारण एि 

दोन अडीच अशा पद्धतीत पढु ेजाण््ासाठी राांगेत किां र्वा ओळीत दसुरे घरच नाही !  जर घोडा 

मधल््ा घरातून दसुरीिडे जाऊच शित नसेल तर तो अन्् िोणत््ाही घरातनू मधल््ा घरात 

्ेऊ शित नाही. िारण मी एिा घरातनू दसुऱ््ा घरात जाऊ शित असेन तर दसुऱ््ा घरातून 

पकहल््ा घरी ्ऊे शितो.  ३ x ३ चौरसातील प्रत््ेि घराला आपण आिृती २ मध्् े

दाखर्वल््ानसुार दशवर्वू् ात.  

  अ  ब  ि  

 १  अ१  ब१  ि१  

२  अ२  ब२  ि२ 

३ अ३  ब३  ि३  

आकृती २ 

अ१ मधनू ब३ ला घोडा गलेा तेव्हा तो राांग १ मधनू राांग ३ मध्् ेआकण ओळ अ 

मधनू ओळ ब मध््े गलेा. अ१ अ२ अ३ अशी दोन घरे ्ेऊन मग आडर्वा अ३ तनू ब३ मध्् े

गेला. उलट ्ेताना तो ब ओळीतच दोन राांगा र्वर जाईल, ब३ ते ब२ ते ब१. मग ब१ पासनू 

अ१ मध््े जाईल. बरोबर. ्ेण ेर्व जाण ेही िृती उलट ्ा क्रमाने होऊ शिते.  

 हा गणुधमव अगदी सोपा सर्वव सामान्् समज असलेल््ाला ही जाणरे्वल असाच आह.े 

मात्र अत् ा्ंत उप्ोगी आह.े  

आपण ३ x ३ पटार्वर घोडा सर्वव घरे कहांडू शित नाही ह े बकघतले. तसेच ४ x ३ 

पटार्वर कहांडू शितो ह ेसदु्धा बकघतले. ्ाचाच अिव घोडा सर्वव घरात सफर िरू शितो किां र्वा 

नाही ह ेत््ा पटार्वर, त््ात किती राांगा आकण किती ओळी आहते, ्ार्वर अर्वलांबनू आह.े  

मागील लेखात एि िोडे कदले होते प्रश्न कर्वचारला होता. ४ x ४ च््ा पटार्वर घोडा 

सर्वव घरात एिदाच जाऊन सलग सफर पणूव िरू शिेल िा? हा तो प्रश्न.  
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दोघी जणींनी ह्या प्रश्नाचे उत्तर दणे््ाचा प्र्त्न िेला आह.े सई पाटील ही home 

schooling िरणारी भास्िराचा्व प्रकतष्ठान मध््े गकणत कशिणारी कर्वद्याकिवनी आह.े कतने ्ा 

प्रश्नाचे ्ोग्् सटुसटुीत उत्तर कदले आह.े तर गांमत म्हणजे कतच््ा आईनेही, सौ. पल्लर्वी 

पाटील ्ाांनीही ्ा प्रश्नात रस घतेला आकण स्र्वतांत्र रे्वगळी पद्धत र्वापरून उत्तर कदले. त््ाांच े

उत्तर िोडे अपरेु आह ेमात्र त््ाांनी र्वापरलेली पद्धत अकतश् महत्त्र्वाची आह ेआकण आपली 

्ा पढुची घोड ्ाची सफर अिवपणूव िरण््ासाठी मलूभतू आह.े आपण ही दोन्ही उत्तरे 

समजार्वनू घऊे ्ा. 

सईने खाली कदलेली आिृती िाढली. आकण त््ातील नमेिी ४ घरे कनर्वडली अ, ब, 

ि आकण ड (आिृती ३) 

अ     

  ड   

 ब   

    ि  

आकृती ३ 

कतच ेउत्तर स्पष्ट व्हारे्व म्हणनू, मी अ ते ब ते ि ते ड आकण परत अ ह ेजाड रेषाांनी 

जोडले आह.े   

सई कलकहते, “घोडा सर्वव घरात सलग कफरू शित असेल तर तो अ, ब, ि आकण ड 

्ा घरातून नक्िीच जाणार. अ ला भेट द्यार्वीच लागेल. अ मध््े जाण््ासाठी एि तर ब किां र्वा 

ड घरात तुम्ही असा्ला हरे्वत. समजा तुम्ही ब घरातून अ ला गलेात. आता तुम्हाला एिाच 

प्ाव् आह े तो म्हणजे ड ला जाण.े आकण ड र्वरून ि ला गलेात तर ि र्वरून दसुरीिडे 

िुठेच जाऊ शिणार नाही. मात्र ि ला न जाता ड र्वरून इतर कठिाणी गेलात तर ि ला परत 

िसे िा् ्ेऊ शिाल? िा नाही असा तमुचा प्रश्न आह ेिा? साधी गोष्ट आह ेि ला जा्ला 

एि तर ब किां र्वा ड ला ्ा्लाच हरे्व पण ्ा घरातून तुम्ही एिदा प्रर्वास िेला आह ेआता 
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परत िरता ्ेणार नाही. अशाच तऱ्हने ेअ, ब, ि किां र्वा ड ्ा घरात आलेला घोडा अ, ब, ि 

आकण ड ्ा चक्रात घमुत राहील तेिनू तो बाहरे पडूच शित नाही.”  

इिे आपला गणुधमव र्वापरला आह.े. ‘एिा घरातून, समजा प, घोडा ज््ा िोणत््ाही 

दसुऱ््ा घरात जाऊ शितो, त््ा पैिीच घरातून तो परत प ला ्ेऊ शितो. ्ाचाच अिव 

असा िी अ, ब, ि किां र्वा ड ्ा घरात ्ेण ेर्वा तेिनू जाण ेआपापसातच होईल. अिावतच 

घोडा सर्वव घरात कफरू शिणार नाही’.  

अकभनांदन सई ! सुांदर, सटुसटुीत उत्तराबद्दल.  

र्वाचिाांपैिी अनेिाांनी प्र्त्न िेले असतील पण आमच््ा प्ंत पोचर्वले नसार्वेत.  

्ा लेखातही एि िूट प्रश्न दईेन. मला खात्री आह,े ्ा रे्वळेला जास्त प्रकतसाद आमच््ाप्ंत 

पोचेल. 

पल्लर्वीताई ्ाांनी ्ा पटार्वरील घराांत आिडे कलकहले. अशा रीतीन ेघराांना ओळख 

कदली. नांतर प्रत््ेि घरातून िोणत््ा दसुऱ््ा घरात जाता ्ेईल ह े रेषा जोडून दाखर्वले. ही 

पद्धत महत्त्र्वाची आह.े   

१  २  ३  ४  

५  ६  ७   ८  

९  १०  ११  १२  

१३  १४  १५  १६   

आकृती ४ 

ह्या आिृतीतील प्रत््ेि घरापासनू घोडा ज््ा दसुऱ््ा घरात जाईल ते लक्षात घतेले 

आह.े आता चौरस न घतेा क्रमाांिाांनसुार दाखर्वले आह.े उदा. १ हा १० आकण ७ ला जोडला 

आह.े २ पासनू िाढलेल््ा रेषा ९, ११ आकण ८ ला जोडल््ा आहते अशा पद्धतीने. ती 

आिृती खाली कदली आह.े 
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आकृती ५ 

ह्या आिृतीिडे बघनू त््ाांना प्रश्नाचे उत्तर निारािी आह ेअसे समजले. मात्र त््ाांनी 

स्पष्टीिरण कदले नाही. 

लेखाच््ा शेर्वटी एि सोप ेिोडे घालतो.  

१  

पाांढरा  

२  ३ 

पाांढरा   

४  ५  ६  

  ७  

िाळा  

८  ९  

िाळा  

आकृती ६ 
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१ आकण ३ ्ा घरात पाांढरे घोडे तर ७ आकण ९ ्ा घरात िाळे घोडे आहते. 

घोड ्ाांची ्ोग्् हालचाल िरून पाांढऱ््ा घोड ्ाांच््ा जागी िाळे आकण िाळ््ा घोड ्ाांच््ा  

जागी पाांढरे घोडे आणा. एिच घोडा कफरर्वा्चा असे नाही.. शेर्वटी जी आिृती/ 

आलेख ्ेईल तो खाली कदला आह.े तुम्हाला ही आिृती समजाऊन घऊेन ्ा िोड ्ाच े

उत्तर द्या्चे आह.े मला खात्री आह े तुम्ही ह े सहजी िराल. उत्तरे जरूर पाठर्वा. मग र्वाट 

बघतो.  

(उत्तरातील चाली अशा आहते : १ – ८ – ३ – ४ – ९ – २ – ७ – ६ - १........) 

आलेख असा ्ेईल.  

 

आकृती ७ 

्ा लेखातील िोड ्ाच ेउत्तर खालील इ-मेल र्वर पाठर्व ूशिता. 

barvekh@gmail.com, sandarbh.marathi@gmail.com किां र्वा 7040205185 ्ा 

नांबरर्वर व्हॉट सअपॅ िरू शिता. 

▲▲▲ 

लेखि : ककरण बरे्व , मोब.: - 7040205185, 9423012034 

इ-मेल : barvekh@gmail.com 
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वनस्पतींच्या साहाय्याने जलशुद्धीकरण  

लेखक : डॉ. आ. दि. कर्वे 

 

भारतातील अनेक शहराांमध्ये मलदनिःस्सारणप्रणालीद्वारे र्वाहून आणलेले घाण पाणी 

कोणत्याही प्रदियदेर्वना थेट निीत सोडले जाते आदण त्यामळेु आपल्या नद्या अक्षरशिः 

गटारगांगा झाल्या आहते. पणु्यातही काही जलशदु्धीकरण कें द्र े काययरत आहते पण ती 

शहराच्या र्वाढलेल्या लोकसांख्येच्या मानान े अपरुी आहते आदण त्यामळेु पणु्यातही काही 

प्रमाणात मलदनिःस्सारणाच े पाणी प्रदियेदर्वनाच निीत सोडले जाते. ह्या प्रकारच्या पाण्यात 

मानर्वी दर्वष्ठा हा एक प्रमखु घटक असतो. दर्वष्ठेमध्य े अन्नातील अपाच्य घटक आदण 

आपल्या आतड्यात राहणारे, पण दर्वष्ठेबरोबर शरीराबाहरे पडणारे कोदलफॉमय बॅक्टीररया, ह े

िोन मखु्य घटक असतात. या िोन्ही घटकाांच े परस्पराांशी असणारे प्रमाण साधारणतिः 

समसमान असते. श्वसन आदण रुदधरादभसरण या िोन दियाांद्वारे आपल्या शरीरातल्या सर्वय 

अर्वयर्वाांना जरी ऑदक्सजनचा परेुसा परुर्वठा होत असला तरी आतड्याच्या पोकळीत मात्र 

ऑदक्सजनचा अभार्वच असतो. त्यामळेु आतड्यात र्वास करणारे बॅक्टीररया आपल्या 

चयनासाठी लागणारा ऑदक्सजन आतड्यातनू पढुे पढुे सरकणाऱ्या अन्नातून घतेात. एखाद्या 

पिाथायतून ऑदक्सजन काढून घणे े यास क्षपण (reduction) असे म्हणतात. त्यानसुार 

दर्वष्ठेतील अन्नार्वशेष ह े क्षपण केलेल्या रूपात असतात. दर्वषे्ठमळेु पाण्याच े प्रिषूण दकती 

प्रमाणात झाले आह ेह ेमोजण्यासाठी िोन प्रकारची पररमाण ेर्वापरली जातात. एका पररमाणान े

प्रिषूकाांच ेसांपणूय ऑदक्सडीकरण करण्यासाठी दकती ऑदक्सजन लागतो ह ेिशयदर्वले जाते तर 

िसुरे पररमाण या िदूषत पाण्याच्या नमनु्यात प्रदत ग्रमॅ दकती कोदलफॉमय बॅक्टीररया आहते ह े

िाखदर्वते.  
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पाणी शदु्ध करण्यासाठी सर्वय मोठ्या शहराांमध्ये जी याांदत्रक पद्धती र्वापरली जाते 

दतच्यात िदूषत पाण्यात हर्वा दमसळली जाईल अशी यांत्रणा बसदर्वलेली असते. हर्वेतील 

ऑदक्सजन र्वायमूळेु पाण्यातील सेंदद्रय प्रिषूकाांचे ऑदक्सडीकरण होऊन त्याांचे काबयन डाय 

ऑक्साईड मध्य ेरूपाांतर होते. हा काबयन डाय ऑक्साईड र्वाय ूहर्वते उडून जातो. पाण्यातील 

प्रिषूकाांच े पणूयतया ऑदक्सडीकरण झाले की त्या पाण्यात तुरटीसारखे काही पिाथय घालून 

त्यात तरांगणारे कदलल पिाथय पाण्याच्या तळाशी जाऊन बसतील अशी योजना केलेली 

असते. अशा प्रकारे शदु्ध केलेले पाणी पारिशयक तर असतेच पण त्यातील कोदलफॉमय 

बॅक्टीररया आदण ऑदक्सडीकरणासाठी लागणारा ऑदक्सजन या िोन्ही पररमाणाांच े मलू्य 

जर्वळपास शनू्यच झालेले असते. असे पाणी मग पनुर्वायपराच्या दृष्टीने शेतीसाठी दिले जाते 

दकां र्वा एखाद्या जर्वळच्या निीत सोडले जाते. 

र्वर र्वणयन केलेल्या पद्धतीत र्वापरले जाणारे तांत्र काही फार उच्च िजायचे दकां र्वा फार 

दक्लष्टही नसते, पण त्याला लागणाऱ्या मोठाल्या र्वतुयळाकार टाक्या, त्याांमधील पाण्यात हर्वा 

दमसळण्यासाठी आदण ते पाणी ढर्वळण्यासाठी लागणारी यांत्रसामगु्री आदण तसेच या टाक्या 

भरण्यासाठी आदण ररकाम्या करण्यासाठी लागणारे मोठ्या क्षमतेच े पांप ह े मात्र बऱ्यापैकी 

 
जलशुद्धीकरण प्रकल्प 
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महाग असतात. केर्वळ लाख-िोन लाख र्वस्तीच्या गार्वासाठीसदु्धा जर अशा प्रकारची यांत्रणा 

उभारार्वयाची असेल तर दतचा भाांडर्वली खचय दकत्येक कोटींच्या घरात जाईल. पणु्यासारख्या 

मोठ्या लोकर्वस्तीला लागणाऱ्या शदु्धीकरण यांत्रणचेा भाांडर्वली खचय तर काही अबजाांमध्ये 

जाईल. दशर्वाय यांत्राांची िखेभाल करण,े ती चालू ठेर्वण े आदण शदु्ध केलेले पाणी निीत 

सोडण्यापरू्वी त्या पाण्याची तपासणी करण,े या कामाांसाठी लागणाऱ्या प्रदशदक्षत 

मनषु्यबळाचा पगार आदण त्याांच ेभत्ते याांर्वर करार्वा लागणारा चाल ूखचय हा तर र्वेगळाच. 

स्र्वच्छ भारत योजनखेाली आता खेड्यापाड्यातही सांडास बाांधले जाऊ लागले 

आहते आदण तसेच नळाांद्वारे घरोघरी पाणी पोचदर्वण्याची सोय आता ग्रामीण भागातील 

लोकाांनाही आर्वश्यक भास ूलागली आह.े सर्वयसाधारणतिः जेर्वढ ेपाणी एखाद्या घराला दिले 

जाते, तेर्वढचे पाणी पनु्हा साांडपाण्याच्या रूपाने घराबाहरे पडते. त्यामळेु नळयोजनेबरोबरच 

साांडपाण्याची दर्वल्हरे्वाट कशी लार्वार्वयाची हाही प्रश्न भदर्वष्यात अगिी लहान लहान 

ग्रामपांचायतींनाही सोडर्वार्वा लागले. र्वर र्वणयन केलेली याांदत्रक पद्धती महाग तर असतेच पण 

दशर्वाय दतच्यासाठी लागणाऱ्या प्रदशदक्षत मनषु्यबळाचे पगारही ग्रामपांचायतींना पेलर्वणार 

नाहीत इतके चढ े असतात. 

लहान र्वाड्या-र्वस्त्याांनाही 

परर्वडेल अशी साांडपाण्यार्वर 

प्रदिया करणारी एक प्रणाली 

समुारे 50 र्वषायपरू्वी जमयन 

सरकारने दर्वकदसत केली होती. 

या प्रणालीत कोणत्याच यांत्राांचा 

समार्वेश नसनू फक्त प्रत्येक 

गार्वाशेजारी समुारे अधाय हके्टर 

जदमनीर्वर र्वळणा-र्वळणाांनी 

जाणारा एक चर खोिण्यात 

 
फ्लींटनब्राईट, जर्मनी येथील साांडपाणी प्रक्रिया प्रणाली 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flintenbreite_constructed_wetland.jpg 



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११६ \ 14 

येतो. चर नागमोडी करण्याच ेकारण असे की केर्वळ अधाय हके्टर जागेत सदु्धा आपण िोन-

अडीच दकलोमीटर लाांबीचा नागमोडी चर काढू शकतो. या चराच्या िोन्ही बाजूांनी उांच 

र्वाढणारे हत्ती गर्वत लार्वले जाते आदण ते बऱ्यापैकी र्वाढल्यार्वर गार्वातून येणारे सर्वय 

साांडपाणी या चरातनू र्वाहात जाईल अशी व्यर्वस्था करण्यात यतेे. या प्रणालीतनू बाहरे 

पडणारे पाणी गार्वाशेजारून र्वाहणाऱ्या एखाद्या ओढ्यात दकां र्वा निीत सोडता येईल इतके 

शदु्ध झालेले असते. जमयनीत हा प्रयोग जर्वळ जर्वळ ४०० र्वाड्या-र्वस्त्याांर्वर यशस्र्वी झाल्यान े

यरुोदपयन यदुनयननहेी आपल्या सभासि िशेाांमध्ये अशी प्रणाली र्वापरण्यास मान्यता दिली 

आह.े   

१९९०च्या िशकात पणु्यातील सेंटर फॉर अॅदललकेशन ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलजी 

फॉर रूरल डेव्हलेपमेंट या सांस्थेने असाच एक प्रयोग पणु्यात केला होता. या प्रयोगात 

जदमनीत खोिलेल्या लाांब चराांच्या िोहो बाजनूे सिाहररत र्वकृ्ष लार्वले होते. ह ेचर सकाळच्या 

र्वेळी डे्रनेजच्या अशदु्ध पाण्यान े भरले की िपुारपययत ह े पाणी चराांच्या िोन्ही बाजूांना 

लार्वलेल्या र्वकृ्षाकडून पणूयपण ेशोषनू घतेले जात असे. या र्वकृ्षाांची परेुशी र्वाढ झाली की ते 

लाकडासाठी कापले जार्वते अशीही योजना या प्रणालीत केली होती. या प्रणालीद्वारे 

मलमतू्रमय पाण्याची दर्वल्हरे्वाट जरूर लार्वली जाई पण दतच्यातनू पनुर्वायपरासाठी पाणी 

उपलबध होत नस.े 

याच समुारास जागदतक पातळीर्वर रूट झोन टेक्नॉलजी (root zone technology) 

नामक आणखी एक तांत्र दर्वकदसत करण्यात आले. या तांत्रात पाण्याचा चाांगला दनचरा 

असलेल्या मातीच े र्वाफे करून त्या र्वाफयाांमध्ये लव्हाळा, हत्तीगर्वत, पाणकणीस, र्वाळा, 

याांसारख्या तणृर्वगीय र्वनस्पतींची लागर्वड केली जाते. तणृर्वगीय र्वनस्पतींचे रै्वदशष््टय असे 

असते की त्याांना दद्विल र्वनस्पतींप्रमाण े एकच सोटमळू नसनू अनके तांतमुळेु असतात र्व 

जदमनीच्या पषृ्ठभागाखाली त्याांच े जाळे तयार होते. मातीमध्ये केशाकषयणाद्वारे जेर्वढे पाणी 

धरून ठेर्वले जाते, त्याला मातीची जलधारणाक्षमता असे म्हणतात. रूट झोन टेक्नॉलजीमध्य े

या र्वाफयाांना मातीच्या जलधारणाक्षमतेपके्षा अदधक पाणी दिले जाते. ह े पाणी मातीत 
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र्वाढणाऱ्या मळुयाांच्या जांजाळातून जाऊन नांतर ते र्वाफयातून बाहरे पडते. र्वाफयातून बाहरे 

पडणारे पाणी निीत सोडता येईल इतपत शदु्ध होण्यासाठी पाण्यात दकती प्रमाणात प्रिषूक 

आहते आदण रोज दकती पाणी शदु्ध करार्वयाचे आह,े ह ेलक्षात घऊेन र्वाफयाची लाांबी-रुां िी 

आदण खोली दकती असार्वी 

ह े ठरदर्वले जाते आदण मग 

प्रत्यक्ष प्रयोग करून आपले 

ठोकताळे बरोबर आहते की 

नाहीत ह े पडताळून पहार्व े

लागते. चाांगली काययक्षमता 

िाखदर्वणाऱ्या रूट झोन 

प्रणालीत दर्वष्ठाप्रिदूषत 

पाण्यातल्या कोदलफॉमय 

बॅक्टीररयाांची सांख्या  

95 टक्क्याांनी आदण 

त्यातल्या सेंदद्रय प्रिषूकाांच े

ऑदक्सडीकरण करण्यासाठी 

लागणाऱ्या ऑदक्सजनच े

प्रमाण समुारे 85 ते 90 

टक्क्याांनी कमी केले जाते. 

र्वाफयामधील मातीतनू गाळून 

दनघाल्यान े या पाण्यातल्या 

कदललघटकाांचे प्रमाणही आपोआपच कमी होते.  एकिा ही प्रणाली काययक्षम झाली की पढु े

दतच्यार्वर काहीच खचय करार्वा लागत नाही.  

 

अरक्रवांद आय हॉक्रस्पटल, पॉ ांक्रडचेरी येथील रूट झोन 

साांडपाणी प्रक्रिया कें द्र  
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या रूट झोन प्रणालीसांबांधीची मादहती गोळा करीत असताना प्रस्ततु लेखकाला एक 

दर्वरोधाभास दिसनू आला. तो असा होता की या प्रणालीचा दर्वकास करणाऱ्या शास्त्रज्ाांना ही 

प्रणाली र्वनस्पतींच्या कोणत्या गणुधमाांर्वर आधाररत आह े हचे उमगलेले नाही. 

जलशदु्धीकरणाच्या याांदत्रक प्रणालीत अशदु्ध पाण्यातून ऑदक्सजन बडुबडुर्वला जातो, म्हणनू 

र्वनस्पतींच्या मळुयाांच्या जांजाळातून जातानाही अशदु्ध पाण्यातील सेंदद्रय पिाथाांच े

ऑदक्सडीकरण केले जाते असे दर्वधान या रूट झोन प्रणालीच े दर्वकसक करतात, पण ते 

र्वस्तुदस्थतीला धरून नाही, कारण र्वनस्पतींची मळेु सिरै्व श्वसन करीत असल्याने त्याांच्यातनू 

सतत काबयन डाय ऑक्साईड र्वायचू बाहरे पडतो, ऑदक्सजन नाही. दर्वषे्ठमळेु प्रिदूषत 

झालेल्या पाण्यातले जर्वळजर्वळ सर्वय कोदलफॉमय बकॅ्टीररया रूट झोन प्रणालीद्वारे नष्ट होतात 

याचे खरे कारण असे आह े की मळुाांमधनू स्रर्वणाऱ्या प्रदतजैर्वकाांमळेु ह े बॅक्टीररया मारले 

जातात आदण या पाण्यातील सेंदद्रय प्रिषूकाांच्या ऑदक्सडीकरणास लागणाऱ्या ऑदक्सजनच े

प्रमाण ८५ ते ९० टक्क्याांनी घटते, याच ेकारण असे आह ेकी मळुाांमधनू स्रर्वणाऱ्या पाचक 

दर्वकराांद्वारे या प्रिदूषत पाण्यातले सेंदद्रय घटक पचदर्वले जाऊन ते र्वनस्पतींच्या मळुाांद्वारे शोषनू 

घतेले जातात.   

▲▲▲ 

लेखकिः डॉ. आ. क्रद. कवे, Appropriate Rural Technology Institute (ARTI) चे सांस्थापक. 

इ-मेल : adkarve@gmail.com 

 
१. सेणिमेंटेशन टँक   २.  सांिपािी आत नेिारा पाईप  ३.  तिृवर्गीय वनस्पतींचे वाफे 

४. पािी बाहरे नेिारा पाईप  ५. पाण्याची पातळी णनयंणित करिारी यंििा ६. पािीरोधक आच्छादन 

रूट झोन प्रणाली 

mailto:adkarve@gmail.com
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गणित णिकताना 

लेखक : अर्निका दशेपाांडे 

 

शाळा भारतातली काय र्कां वा इांग्लांडमधली काय... गर्िताची समीकरिां 

तीच, र्िकोिाचे कोन तीनच, दोन अर्धक दोन कायम चारच! ज्या र्वषयाांची चौकट 

इतकी स्पष्ट आखलेली असते ते र्वषय कुठल्याही शाळेत र्शकलो तरी र्कतीसा 

फरक पडिार आह?े असां वाटलां खरां, पि दोन दशेाांतल्या र्शक्षिपद्धतीतले फरक 

पर्हल्याांदा गर्ितानचे माझ्यासमोर ठळक केले.        

एकीकडे ‘र्तमाहीत अपिूाांकाच्या उदाहरिात तुझा अधाि माकि  गलेा ना?’ 

आर्ि दसुरीकडे ‘एकोितीसचा पाढा र्शकून तुला आयषु्यात करायचांय तरी काय?’ 

ही माझ्या दोन शाळाांची दोन टोकां  होती. एका शाळेत चौथीत तोंडी र्हशोब 

र्लर्हताना ‘तेरा साती एक्याण्िव’ पयांत पोहोचायला एक सेकां द लागल्यामळेु बाई ांनी 

कान धरिां... 

आर्ि दसुऱ्या 

शाळेत नववीत 

मी हचे उत्तर 

calculator 

र्शवाय 

र्दल्यामळेु 

पढुची दोन वषि माझां ‘human calculator’ असां नाव पडिां; हा तो फरक होता. 

आज मी र्भांग गर्ितावर आिते आह.े 

 

http://arnika-saakaar.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
http://arnika-saakaar.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
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इांग्लांडच्या शाळेत आल्यावर परीक्षा द्याव्या लागतील आर्ि त्यानसुार 

योग्य त्या तुकडीत घालतील असां समजावनू आईन े शाळेत पाठवलां होतां. भारतात 

नकुत्याच आठवीच्या वार्षिक परीक्षा दऊेन आल्यामळेु कुरकुरत मी तयार झाले होते. 

पर्हले दोन र्दवस (बाई ांच्या भाषते) मला ‘मानर्सक ताि’ नको म्हिनू त्याांनी त्या 

परीक्षा लाांबिीवर टाकल्या होत्या. लढाईपवूी ढाल-तलवारी चाचपनू पहाव्यात तसां 

आदल्या र्दवशी पाढ,े र्नमकी, औटकी सगळां म्हिनू पार्हलां. प्रतलापासनू ते 

समाांतरभजु चौकोनापयांत सगळ्या व्याख्या ढवळून काढल्या आर्ि ‘मानर्सक ताि’ 

साांभाळत एका वगािबाहरे गर्िताचा पपेर र्लहायला बसले... 

पर्हली पाच पानां धडाधड सोडवली. पनु्हा पनु्हा पर्हलां पान तपासायला 

लागले. ‘हा नववीचा पेपर असचू शकत नाही’ या र्वचाराने अडीच र्मर्नटां सर 

वगािबाहरे यायची वाट बघत रार्हले. आयताची पररर्मती, कुठल्याशा हौदाचां 

क्षेिफळ, 3x=15 (find x), असे सोपे प्रश्न बघनू भीतीन े मी कागद-पने बाजलूा 

सारलां. सर बाहरे आले... 

“Any problem Arnika? Is it too difficult?” 

मला सहावीचा पेपर नाही ना र्दलात चकूुन? असां र्वचारावांसां वाटत होतां. 

सव्वा तास र्शल्लक असल्याचां साांगनू ते परत वगि र्शकवायला र्नघनू गेले. आता 

माझा आत्मर्वश्वास चाांगलाच गटुगटुीत झाला होता. पढुचा प्रश्न सोडवायला मी पान 

उलटलां... आर्ि मी कधीही न पार्हलेले प्रश्न पाहून चरकले! 

Moving averages? Pie charts and Probability? Describe the 

trends and patterns from the following graph? ह े काय होतां? प्रश्नच 

वेगळ्या भाषेत होते! स्वत:वर चरफडत तो पेपर सोडवला. दसुऱ्या र्दवशी 

तपासलेला पेपर हातात ठेवत सर म्हिाले, “शाबास! उत्तम र्लर्हला आहसे पपेर, 

you’re a star!” मला त्याांचां इांर्ग्लश समजलां, आर्ि गर्ितात मला कोिीतरी स्टार 

वगैरे म्हिालां याच्या मला झालेल्या आनांदावर लगेच र्वरजि पडलां. १०० पकैी ७५ 
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माकि  र्मळाले म्हिनू आजबुाजचू्या अनोळखी मलुींनी मला र्मठ्या मारल्या. तोच 

आकडा बघनू Statistics च्या नावाने मी माि अक्षरश: टाहो फोडला!. 

तो सबांध र्दवस म्हिज े येिाऱ्या चार वषाांची झलक होती. अनोळखी 

असल्याने नकोसां वाटिारां Statistics, ७५ माकाांना र्मळिारी शाबासकी, 

त्याचबद्दल माझी रडारड, ‘इतके माकां  र्मळूनही रडते, जरा र्शष्टच आह’े अशी काही 

मलुींमधे झालेली ख्याती आर्ि घरी होिारी, ‘गर्ितात पकैीच्या पैकी र्मळायला 

हवेत’ अशी हलकीशी सचूना! 

पढुच्या चार वषाांत समजलां की इांग्लांडच्या शाळाांचा भर वेगळ्या प्रकारच्या 

गर्ितावर असतो. अांदाज बाांधि,े टक्केवारी अशा व्यवहाराच्या गोष्टी आधी 

र्शकवल्या जातात. एक्याऐ ांशी भार्गले नऊ येण्याआधी त्याांना graph बघनू वार्षिक 

पावसाची सरासरी साांगिां जमतां. शांभरपयांत मोजता येण्याआधी टक्केवारीची भाषा 

करिारी मलुां र्शशवुगाित भेटतात... ज्या दशेातलां हवामान इतकां  लहरी असतां र्तथे 

‘आज पावसाची शक्यता र्कती?’ या प्रश्नाला ‘छिीच्या पररघापेक्षा’ जास्त महत्त्व 

असण्यात नवल नाही म्हिा! र्तसरी-चौथीतली मलुांही ‘नदीच्या पाण्याचा वेग 

अांदाजे र्कती?’, र्कां वा ‘र्वर्हरीची साधारि खोली ५० मीटर असां धरू’ ही वाक्य 

सहज बोलून जातात तेव्हा गर्िताचां अचकू उत्तर फक्त कागदावर असतां ही त्याांची 

समज मला फार कौतकुास्पद वाटते! 
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दोन हजार वषाांपवूी ग्रीक राजाांना अांकगर्ित आर्ि भरू्मतीत तरबेज तज्ञ 

दरबारी असण्यात भषूि वाटत असे. रोमन पसु्तकाांचा भर माि ‘शि ू पर्लकडच्या 

र्कनाऱ्यावर असताना नदीच्या पािाची रां दी कशी जोखावी’ यावर असे. हाच फरक 

माझ्या मते भारतीय आर्ि इांर्ग्लश गर्ितातला. Academic आर्ि practical या 

दोन वतृ्तींमधला! 

अांकगर्िताच्या बाबतीत इांर्ग्लश शाळा फार सैल... ह े असां ‘गरजेपरुतां 

गर्ित’ का? हा प्रश्न मी सराांना र्वचारला तर ते म्हिाले, “ज्याांना खरांच र्शकायचां 

आह े ते अकरावीपासनू पढु े र्शकतील. Compulsory र्वषय असताना सगळ्याांना 

यात रस नसतो, त्याांना इतपत परेुसां आह!े” बाकी दशेाांतून जबरदस्त तयारीन ेयेिाऱ्या 

मलुाांसमोर कॉलेजमध ेइांग्लांडच्या शाळेतल्या मलुाांची तयारी पर्हलां वषिभर तरी कमी 

पडते ह ेमाि फार कमी जिाांच्या लक्षात येतां... 

एका प्राथर्मक शाळेत मी मर्हनाभर 

र्शकवत होते. र्तसरीच्या मलुाांना साधा 

गिुाकार र्शकवत असताना दोन चिुचिुीत 

मलुाांनी हात वर केलेले पार्हले. खचुीच्या 

पाठीवर रेलत त्याांनी र्वचारलां, “Miss 

Paranjape, why do we have to learn to 

multiply? Where would we be using 

it?” मी गार! गिुाकाराचे उपयोग साांगिां कठीि 

म्हिनू नव्ह,े पि हा प्रश्न कोिाच्या डोक्यात येऊ शकतो हचे मला झपेत नव्हतां. 

भारतातील शाळेत पाढ े पाठ करताना आर्ि दोन अांकी भागाकार 

र्शकताना आम्ही लाख कटकट केली असेल... पि गर्ित सोडवा म्हटलां की 

सोडवायचां ही एक सवय होती. ‘का?’ हा प्रश्न डोक्यात आलाच नाही. फार वेळा 

चकुलां तर ओरडा खायला लागिार, सगळा वगि हसिार ह े ठरलेलां होतां... त्यात 
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काही वावगां वाटायचां नाही. र्शक्षकाांच्या आर्ि इतर मलुाांच्या वगेान े बीजगर्ित, 

अांकगर्ित, भरू्मती, ह े र्वषय र्शकिां व्हायचां. वगाितल्या हुशार मलुाांशी स्पधाि 

करण्यात नहेमी त्याचां रपाांतर होत नसलां तरी ते र्वषय कानावर पडत रहायचे. अर्धयाि-

पाऊि माकािसाठी चढाओढ नकोशी वाटली तरी ७५% र्मळाले म्हिज ेआभाळाला 

हात टेकले नाहीत ह ेसमजत होतां. 

आपल्या शाळेत कोिी गिुाकाराचे फायद े न ् भागाकाराचे तोटे र्वचारत 

नाही. गर्ित हा र्शस्तीचा आर्ि र्शक्षिाचा पाया मानला जातो. त्याचा वतैाग येवो 

न येवो, माकां  र्मळोत न र्मळोत... एकाग्रता नकळत वाढत जाते. आपल्याकडे 

शालेय पातळीवर ज्या जोमाने गर्िताची तयारी करून घतेात, तशी मी आजवर 

बाकी कुठेही पार्हली नाही! व्यवहार आर्ि Statistics च्या बाबतीत माि इांग्लांड 

दशे समजतुीनेच वरचढ वाटतो. दरबारात आलेल्या इांर्ग्लश ऑर्फसरला र्शवाजी 

महाराजाांनी, “तुम्ही तराजचू्या साहाय्यानचे जगायच्या लायकीची मािसां आहात” 

असां म्हटल्याची नोंद आठवनू हस ूयेतां! 

गर्िताचा र्नरोप घतेा घतेा एवढ्या सगळ्या फरकाांमधनू डोकाविारां 

दोन्हीकडचां र्तळाएवढां साम्यसदु्धा मला साांगायलाच हवां! भारतातल्या गर्िताच्या 

पसु्तकात ‘रतन, जोसेफ आर्ि फार्तमा’ फळां र्वकत घ्यायला जात असत. प्रत्येक 

प्रश्नात कोंबलेल्या ‘राष्रीय एकात्मतेची’ मला फार गांमत वाटायची. इांग्लांडला 

गर्िताचां पसु्तक उघडलां, पर्हल्याांदा स्वार्धयाय सोडवायला घतेला आर्ि पर्हली 

ओळ वाचनू चक्क हसत सटुले- ‘Mary, Ibrahim and Shobha bought a 

cake for £ 5.60’ 

“Any problem, Arnika?” सर गोंधळून म्हिाले 

“No sir, just saw a question I think I’ve seen before...” 

▲▲▲ 

लेखक : अणनिका देिपाांडे, साकार नावाचा ब्लॉग चालवतात. 
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जल थल मल  
भाग  - ११ 

अन्न सुरके्षचं सैन्य 

लेखक: सोपान जोशी   

अनुवाद: अमलेंद ुसोमण 

 

१७ एप्रिल २०१३ रोजी एक िचडं स्फोट झाला. त्याचा िप्रिध्वनी प्रकत्येक प्रदवस 

जगभर घमुि राप्रिला आि.े अमेररकेिल्या टेक्सास राज्यािल्या वेस्ट नावाच्या शिराि 

झालेल्या या स्फोटामळेु परेलेल्या आगीन े १५ जणांचा बळी घिेला आप्रण १८० जणांना 

जखमी केलं. अपघाि िर इकडे प्रिकडे िोिच राििाि, आप्रण न जाण ेप्रकिी जणांचा िे बळी 

घिेाि. परंि ु िा स्फोट प्रकत्येक प्रदवसपयिं बािम्याि राप्रिला, िो त्यामळेु झालेल्या 

नकुसानीमळेु नािी िर या अपघािाच्या जागमेळेु! 

खिं ियार करण्यासाठी लागणाऱ्या रसायनांच्या गोदामाि िी आग लागली िोिी. 

कारखान्याि आग लागण ं िी कािी अचंप्रबि करणारी बाब नािी आप्रण अशा अपघािांवर 

प्रनयंत्रण प्रमळवण्यासाठीच अप्रननशमन प्रवभाग सज्ज ठेवलेला असिो. इथेिी अप्रननशमन 

प्रवभागाच्या गाड्या पोिोचल्या आप्रण कामाला लागल्या. पण त्यानंिर जो स्फोट झाला 

त्यामळेु आजबुाजलुा रािणाऱ्या लोकांना भकंूप झाल्याचा भास झाला. अमेररकेिल्या भगूभभ 

सवेक्षण उपकरणांवर या स्फोटाची िीव्रिा २.१ ररश्टरच्या भकंूपाइिकी नोंदली गेली. प्रवषारी 

धरुामळेु इथलं जीवन अस्िाव्यस्ि झालं िोिं. त्यािनू प्रनघालेल्या उष्णिेने जवळपासची घरं 

जळालेल्या अवशेषांसारखी प्रदसायला लागली िोिी.  
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िा स्फोट कोणत्यािी अप्रिरेकी संघटनांच्या िल्ल्यामळेु झालेला नव्ििा प्रकंवा 

अणबुॉम्बचािी नव्ििा. या कारखान्याि अमोप्रनयम नायटे्रट या रसायनांच ंगोदाम िोिं. याचा 

उपयोग यरुरयासारख्या कृप्रत्रम रासायप्रनक खिांच्या उत्पादनासाठी िोिो. िचे खि वापरून 

प्रपकांचं उत्पन्न खरोखर िचंड िमाणाि वाढिं.  

खिांच्या कारखान्यािील िा कािी पप्रिला स्फोट नव्ििा. ३० जलैु २००९ मध्य े

टेक्सास राज्यािल्या ब्रायन नावाच्या शिराि अशाच िकारे एका कारखान्याि अमोप्रनयम 

नायटे्रटच्या गोदामािच स्फोट झाला िोिा. िेव्िा कोणी मतृ्यमुखुी पडलं नािी पण प्रवषारी 

धरुापासनू संरक्षण करण्यासाठी ८०,००० पेक्षािी अप्रधक लोकांच ं स्थलांिर करून शिर 

ररकामं करायला लागलं िोिं.   

१९४७ मध्ये टेक्सास प्रसटीिच अशाच आणखी एका स्फोटाि ५८१ जणांचा बळी 

गेला िोिा. समदु्रािल्या एका जिाजाि ठेवलेल्या अमोप्रनयम नायटे्रटच्या साठ्याला आग 

लागली िोिी.  अप्रननशमन दलाचे लोक प्रिथे पोिोचले, पण लवकरच िे संपणूभ जिाज फुटलं. 

त्या शिरािल्या अप्रननशमन दलािला केवळ १ जण बचावला. स्फोटाची िाकद इिकी िचंड 

िोिी की आकाशाि उडणारी दोन प्रवमान ंखाली पडली. ६५ प्रकलोमीटर अिंरापयंि घराच्या 

काचा फुटल्या. टेक्सास 

प्रसटी प्रडझास्टर या नावान े

ओळखली जाणारी िी 

अमरेरकेिली सवाभि मोठी 

औद्योप्रगक दघुभटना मानली 

जािे. अणसु्फोट सोडले िर 

जगािल्या सवाभि मोठ्या 

अपघािांिला िा एक 

अपघाि आि े असं 

म्िणिाि. जगाि प्रकिीिरी 

प्रठकाणी असेच लिानमोठे अपघाि घडिच असिाि. पण या सवांना जोडणारा दवुा 

 
टेक्सास ससटी सिझास्टर 
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आि ेअमोप्रनयम नायटे्रट! अखरे शेिीि खि म्िणनू वापरल्या जाण्याऱ्या या रसायनाि असं 

काय आि ेज्यामळेु इिका मोठा प्रवनाश िोऊ शकिो? 

अमोप्रनयम नायटे्रट म्िणजे शेिीि आलेल्या िररि क्ांिीच ंइधंन आि.े याची गोष्ट सरुु 

िोिे प्रवसाव्या शिकाबरोबरच. औद्योप्रगक क्ांिीमळेु या वेळी संपणूभ यरुोपाि खळबळ 

माजली िोिी. यरुोपीय दशेांमध्ये राष्ट्रवाद एखाद्या साथीसारखा पसरि िोिा आप्रण शेजारी 

दशेांमध्ये भयानक स्पधाभ सरुु िोि िोिी. प्रवज्ञानाने शोधलेल्या प्रकत्यके जीवघणे्या आजारांवर 

उपचार शोधले जाि िोिे, त्यामळेु लोकसंख्या वेगानं वाढि िोिी. कारखान्यांि काम 

करण्यासाठी लोक खेड्यािून शिराि येि िोिे. इिक्या लोकांना खाण्यासाठी 

यरुोपािल्या शिेीच ं उत्पन्न परेुसं नव्ििं. जप्रमनीचं उत्पादन वाढवणाऱ्या एखाद्या जादचू्या 

खिाची गरज भासि िोिी.  

खिाची संकल्पनादखेील बदलि िोिी. केवळ मनषु्य आप्रण जनावरं यांच्या 

मलमतू्रापासनू खि बनवण ंपरेुसं नव्ििं. जमभन रसायनशास्त्रज्ञ यसू्टस फॉन लीप्रबि याने १९ 

व्या शिकाि नायट्रोजन िचे वनस्पिींकररिा सवाभि मित्त्वाच ंखि आि ेअसं प्रसद्ध केलं िोिं. 

आधपु्रनक कृषीचे िे जनक समजले जािाि. त्यांच्या शोधाच्या आधारावर नंिर झालेल्या 

संशोधनाि असंिी समजलं िोिं की त्याखरेीज आणखी दोन घटक वनस्पिींसाठी अप्रिशय 

मित्त्वाचे आििे. िे म्िणज े फॉस्फरस आप्रण पोटॅप्रशयम. पण ि े दोन्िी 

जप्रमनीिल्या खप्रनजांमधनू प्रमळू शकिाि. नायट्रोजन प्रमळवण ंसवाभि कठीण. िसं पाप्रिलं िर 

वािावरणाि नायट्रोजन भरपरू असिो, पण याला िवेिून खचेनू घऊेन शेिीि वापरण्यायोनय 

रसायन ियार करण्यासाठी कािी मागभ सापडि नव्ििा.  

नायट्रोजनयकु्त खि िाप्त करण्यासाठी यरुोपन े जगाच े कानेकोपरे धुडंाळले. दप्रक्षण 

अमरेरकेच्या पप्रिम प्रकनाऱ्यापासनू थोड्याशा अंिरावर िशांि मिासागरािल्या एका बटेावर 

एक शोध लागला. याला गआुनो असं म्िणिाि. खरं म्िणजे िी पक्षयांची प्रवष्ठा आि.े कोणास 

ठाऊक कसे पण या प्रनजभन बेटावर समदु्रािले मासे आप्रण इिर िाण्यांची प्रशकार करून ि ेपक्षी 

रािि आििे. त्यांच्या प्रवष्ठमेधनू समदु्रािलं उत्कृष्ट खि या बटेावर जमा िोिं. याि 

नायट्रोजनच ंिमाण खपू असिं. कािी श ेवषांि येथे प्रवष्ठचे ेडोंगर उभ ेराप्रिले िोिे. या भागाि 
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पाऊस इिका कमी असिो की ि ेडोंगर जसेच्या िसे राप्रिल,े त्यािलं खि पावसाच्या पाण्याि 

प्रवरघळून परि समदु्राि गेलं नािी. कल्पना करण ंदखेील अवघड आि,े पण प्रकत्येक प्रठकाणी 

असे डोंगर िर १५० फुटांिून दखेील उंच िोिे.  

दप्रक्षण अमेररकेिल्या परेू या दशेाि गेल्या १५०० वषांपासनू या 'गआुनो' चा उपयोग 

शेिीकररिा खि म्िणनू केला जािो आि.े इन्का साम्राज्याच्या वेळी या 'गआुनो' ला सोन्याचा 

दजाभ प्रदला जायचा. एका जमभन संशोधकाला या ‘गआुनो' चे गणु प्रिथे जाऊन अभ्यास 

केल्यावर समजले. त्याने या प्रवषयावर खपू प्रलप्रिलं. त्यामळेुच या पक्षयांच्या प्रवष्ठपेासनू ियार 

झालेल्या प्रवलक्षण खिाची यरुोपला ओळख झाली. १९ व्या शिकाि खिांची गरज याच 

कारणामळेु दप्रक्षण अमरेरकेचं यरुोपला आकषभण वाटू लागलं, प्रकंवा िेच दप्रक्षण अमेररकेच्या 

दास्याच ंकारण झालं. यरुोपीयांनी दप्रक्षण अमेररकेचा िाबा घिेल्यानिंरच गआुनोच ंउत्खनन 

आप्रण प्रनयाभि प्रवलक्षण वगेाने झाली. १८४० च्या दशकाि गआुनोचा व्यापार िा पेरू 

दशेाच्या उत्पन्नाच ंसवाभि मोठं साधन झालं.  

 
गुआनो खताचा िोंगर 
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गआुनोची कथा प्रकत्येक समदु्र, मिासागर आप्रण खंडांना जोडू आप्रण िोडू लागली. 

आिा मोठमोठ्या जिाजाि लादनू गआुनो यरुोपमधील शिेाि घालण्यासाठी नलेा जाऊ 

लागला. जगािल्या इिर प्रकिीिरी भागािनू याची प्रनयाभि यरुोपाि िोऊ लागली. याच्या 

उत्खननासाठी चीनमधनू पेरूमध्य े गलुाम म्िणनू प्रकत्येकजण आणले गेले. गआुनोवर 

प्रनयंत्रणासाठी प्रकत्येक िि झाले, कायद े झाले, करारांवर सह्या झाल्या आप्रण ि े िि 

मोडल्याबद्दल यदेु्धिी झाली. ज्यािमाण ेभारिाशी मसाल्याचा व्यापार करायला प्रनघालेल्या 

दयाभवददनंा अमेररका खंडाचा रस्िा सापडला, त्याचिमाण ेगआुनोच्या व्यापारामळेु यरुोपीय 

लोकांचा िशांि मिासागरािील वावर वाढला. गआुनोच्या मित्त्वाचे संकेि १९५८ पयंि 

प्रमळिाि - इयान फ्लेप्रमंगच्या इगं्रजी लेखकाने प्रलप्रिलेल्या 'डॉक्टर नो' या कादबंरीचा 

खलनायक 'ज्यपु्रलयस नो' च ंगआुनोचा व्यापारी म्िणनू प्रचत्रण केलं िोिं. त्याच कादबंरीच्या 

आधारावर 'डॉक्टर नो' या नावाचा पप्रिला जेम्स बॉण्ड प्रचत्रपटिी १९६२ मध्ये प्रनघाला 

िोिा.   

गआुनोसाठी १८५० च्या आसपास जेव्िा यदंु्ध लढली जाि िोिी िेव्िाच त्याच्याशी 

स्पधाभ करणारा एक पदाथभ दप्रक्षण अमरेरकेिून यरुोपाि यायला लागला. पेरू आप्रण शेजारच्या 

प्रचली दशेािून 'सॉल्टपीटर' म्िणजेच पोटॅप्रशयम नायटे्रट खप्रनज रूपाि प्रमळालं िोिं. 

'सॉल्टपीटर' यरुोपासाठी खिच नािी िर प्रवस्फोटकं बनप्रवण्यासाठीदखेील कच्चा माल म्िणनू 

उपयकु्त िोिं. पण यदु्ध आप्रण खिासाठी लागणाऱ्या नायट्रोजनची किाणी जरा निंर! 

गआुनो आप्रण सॉल्टपीटर जिाजाि लादनू यरुोपपयंि नेण ं फार खचाभचं व्िायला 

लागलं. इकडे गआुनोच े डोंगर खणनू खणनू संपायला आले िोिे. त्यामळेुच १९ व्या 

शिकाच्या शेवटी खि आप्रण स्फोटकांसाठी लागणारा नायट्रोजन स्वस्िाि ियार करण्याचा 

शोध लावण्यासाठी यरुोपमध्ये स्पधाभ सरुु झाली. प्रकत्येक शास्त्रज्ञ त्या संशोधनाि गढून गलेे.  

सन १९०८ मध्ये जमभन शास्त्रज्ञ प्रिट्झ िबे्बर यांनी िवेिनू नायट्रोजन खचेनू घऊेन 

अमोप्रनया ियार करून दाखवला. १९१३ पयंि औद्योप्रगक पािळीवर उत्पादन करण्याची 

िप्रक्या BASF या जमभन उद्योगाि काम करणारे कालभ बॉश यांनी शोधनू काढली आप्रण 

िबे्बर-बॉश िप्रक्या असं त्याला नाव प्रदलं.  



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११६ \ 27 

 

या वेळी यरुोपाि राष्ट्रवाद जोराि िोिा. प्रकत्यके छोटीछोटी राज्यें प्रवलीन करून 

जमभनी आप्रण इटली यासारखे दशे बलाढ्य झाले िोिे. राष्ट्रवादाचा िा अप्रिरेकच सन १९१४ 

च्या पप्रिल्या मिायदु्धाचं कारण बनला िोिा. इनंलंडच्या आरमारान ेजमभनीची नाकेबंदी केली 

िोिी. त्यामळेु दप्रक्षण अमेररकेिून येणारं सॉल्टपीटर आप्रण गआुनो प्रमळण ं थांबलं. िेव्िा 

िवेिला नायट्रोजन घऊेन अमोप्रनया ियार करण्याची िबे्बर-बॉश िप्रक्या वापरून केलेल्या 

अमोप्रनयाच्या उत्पादनापासनू केवळ रासायप्रनक खिच प्रमळायला लागलं असं नािी िर याच 

अमोप्रनयापासनू यदु्धांिली प्रवस्फोटकं बनवण्याचा मागभ पण खलुा झाला. असं म्िणिाि की 

जर जमभनीकडे अमोप्रनया ियार करण्याची िी िप्रक्या उपलब्ध नसिी िर कदाप्रचि पप्रिलं 

मिायदु्ध चार वषं चाल ूरािण्याऐवजी एक-दोन वषाभिच संपलं असिं.  

िबे्बर-बॉश िप्रक्येचा शोध लागनू आिा १०० वषांपके्षा अप्रधक काळ लोटला. पण 

प्रवस्फोटक बनवण्यासाठी िीच िप्रक्या अजनूिी आधारभिू आि.े एका वैज्ञाप्रनक 

अंदाजानसुार या अस्त्रांनी सरळसरळ १० िे १५ कोटी लोकांचे िाण घिेले असाविे. अप्रि 

राष्ट्रवाद जर पप्रिल्या मिायदु्धाचं िमखु कारण असेल िर िबे्बर-बॉश िप्रक्या ि ेदसुरं कारण 

म्िणिा येईल. पप्रिल्या मिायदु्धानंिर ित्येक दशेान े ि े िंत्रज्ञान आपलंसं केलं आप्रण 

प्रवस्फोटकं ियार करण्यासाठी अमोप्रनया उत्पादनाच े कारखाने यरुोप आप्रण अमेररकेि सरुु 

झाल.े  

 
कालल बॉश 

 
सिट्झ हेब्बर 
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मिायदु्ध संपल्यानंिर प्रिट्झ यांना िथम यदु्ध अपराधी म्िणनू घोप्रषि केलं 

गेलं, आप्रण निंर या ऐप्रििाप्रसक शोधासाठी त्यांना १९१८ च ं नोबेल पाररिोप्रषक 

जािीर झालं. एका दृष्टीने याि कािी प्रवरोधाभास नव्ििा. कारण ज्या आल्िेड नोबेल 

यांच्या नावाने िा परुस्कार प्रदला जािो, त्यांनीच डायनामाईटचा शोध लावला िोिा. 

आप्रण बोफोसभ नावाच्या लोखंड बनवणाऱ्या कंपनीला आयधंु आप्रण प्रवस्फोटकाच्या 

उत्पादनाच्या मागाभने नेलं िोिं. आपल्या शोधािून उत्पन्न झालेल्या प्रिसेंचा त्यांना 

वीट आला आप्रण त्यामळेु त्यांनी आपल्या अफाट संपत्तीचा एक मोठा प्रिस्सा 

जगभरािल्या प्रवज्ञान, साप्रित्य आप्रण शांिीसाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्तीला 

परुस्कार दणे्यासाठी राखनू ठेवला िोिा. सन १८९६ मध्य ेत्यांचा मतृ्य ूझाला, त्यानिंर 

त्यांचं मतृ्यपुत्र उघडलं, त्याि दाखवलेल्या त्यांच्या औदायाभला त्यांच्या वारसांनी 

प्रवरोध केला. िा परुस्कार केवळ स्वीडनमधल्या नागररकांसाठी न ठेविा िो पणूभ 

जगािल्या लोकांसाठी खलुा केल्यामळेु कािी राजकारण्यांनी िो राष्ट्रप्रवरोधी आि े

असंिी म्िटलं.  

रसायनशास्त्राचा नोबेल परुस्कार प्रमळाल्यानिंर केलेल्या भाषणाि श्री प्रिट्झ 

यांनी कािी गोड गोड गोष्टींचा उल्लेख केला. उदािरणाथभ या शोधामाग े त्यांच ंध्येय 

िोिं िे ज्या मािीिून उगवणाऱ्या प्रपकाबरोबर जो नायट्रोजन बािरे यिेो त्याला त्याच 

मािीि परि करायचं इ इ. पण त्यांचं आणखी एक ध्येय सवांनाच ठाऊक 

िोिं, नायट्रोजनपासनू प्रवस्फोटकं दखेील ियार िोिाि. श्री प्रिट्झ यांचा राष्ट्रवाद 

जगजािीर िोिा. त्यांनी पवूदच म्िणनू ठेवलं िोिं की शांिीच्या काळाि शास्त्रज्ञ सवभ 

लोकांच्या भल्यासाठी काम करिो, पण यदु्ध काळाि िो फक्त आपल्या दशेाचा 

असिो.  

जमभनी िा एक दशे, एक राष्ट्र झालं, त्यामागे अशा प्रकिीिरी लोकांचा उत्कट 

राष्ट्रवाद िोिा. जमभन भाषा बोलणाऱ्या राज्यांमध्ये सवाभि मोठं िोिं िप्रशया. सन 
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१८७१ मध्ये िप्रशयान ेिान्सबरोबर झालेलं यदु्ध प्रजंकलं. या िँको-िप्रशयन यदु्धानिंर 

इप्रििासाने एक नाट्यपणूभ वळण घिेलं. जमभन भाषा बोलणारे इिर दशे आप्रण 

राज्यंसदु्धा िप्रशयाच्या झेंड्याखाली एक झाली आप्रण त्यांचं जमभन साम्राज्य प्रनमाभण 

झालं. या एक झालेल्या राज्यामध्य ेराष्ट्रवादाची लिर सळसळि िोिी. श्री प्रिट्झ ि े

दखेील त्यापासनू अस्पशृ्य राप्रिल ेनािीि. त्यांच ंशोधकायभ केवळ िवेिून नायट्रोजन 

काढण्याइिकंच मयाभप्रदि नव्ििं, त्यांचं एक उप्रद्दष्ट िोिं यदु्धाि वापरला जाणारा प्रवषारी 

वाय.ू िे असं रासायप्रनक शस्त्र प्रनमाभण करू पािि िोिे ज्यामळेु त्यांचा दशे लवकराि 

लवकर प्रवजयी िोईल.  

श्री प्रिट्झ यांना रासायप्रनक अस्त्रांचा जनक दखेील मानलं जािं. क्लोरीन गॅस 

ि े त्यांनी ियार केलेलंच अस्त्र िोिं. या प्रवषारी गॅसचा उपयोग सवभिथम पप्रिल्या 

मिायदु्धाि २२ एप्रिल १९१५ या प्रदवशी केला गलेा. या िप्रक्येचं मागभदशभन 

करण्यासाठी श्री प्रिट्झ स्विः बेप्रल्जयममध्य े आले िोिे. घरी परिल्यानंिर त्यांच्या 

पत्नीबरोबर त्यांच ेघोर मिभेद झाले. रासायप्रनक शस्त्रांना त्या अमानवी आप्रण अक्षम्य 

मानायच्या. या कटू मिभेदांनंिर त्यांच्या पत्नीने पिीचं प्रपस्िलू घऊेन स्विःवर गोळी 

मारून घऊेन आपल्या १३ वषांच्या िमभन नावाच्या मलुाच्या मांडीवर िाण सोडले. 

राष्ट्रवादी असलेले श्री प्रिट्झ या भयानक अपघािानिंरदखेील जरािी प्रवचप्रलि झाले 

नािीि. दसुऱ्याच प्रदवशी िे त्याच रासायप्रनक अस्त्रांचा रप्रशयाच्या सैन्याप्रवरुद्ध 

उपयोग करण्यासाठी यदु्धाच्या आघाडीवर रवाना झाले.  

या शोधानंिर जमभनीने रासायप्रनक अस्त्रांमध्ये खपू िगिी केली. त्यापासनू 

झायक्लॉन नावाच ं कीडनाशक आप्रण त्यानंिर झायक्लॉन-बी ि ेमाणसांना स्वस्िाि 

ठार करण्यासाठी ऑशप्रवत्झच्या ज्य ूछावणीि मोठ्या िमाणाि वापरलं गेलं.  

श्री प्रिट्झ यांनी प्रिस्िी धमभ स्वीकारला असला िरी िे जन्मान े ज्य ू िोिे. 

त्यांचे प्रकत्येक नािेवाईक िॉलोकॉस्टमध्ये मारले गलेे.  
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दसुरं मिायदु्ध संपल्यानिंरिी ि ेकारखान े बंद झाले नािीि. याच कारखान्याि ियार 

झालेला अमोप्रनया यरुरया या रासायप्रनक खिाच्या उत्पादनासाठी वापरला जाऊ लागला. 

याच दरम्यान या रासायप्रनक खिांवर वाढिील अशा मका आप्रण गिू यांच्या जािींचा 

शोध लागला. िी प्रपकं जोमान े वाढायची आप्रण उत्पन्न पण भरपरू यायचं. िी प्रपकं आप्रण 

अमोप्रनयायकु्त खिं यांचा एकत्र पररणाम असा झाला की शेिीच ं उत्पादन पवूद कधी नव्ि े

इिकं वाढलं. या प्रपकांचा शोध लावणारे कृषी शास्त्रज्ञ नॉमभन बोरलॉग यांना नंिर नोबले 

पाररिोप्रषक प्रमळालं.  

जगभरािलं अमोप्रनया उत्पादन १९६० िे १९८० या कालखंडाि आठ पटींनी 

वाढलं. ज्या जप्रमनीिून २ जणांची गरज भागायची त्याच जप्रमनीपासनू आिा ४ िे १० जणांच ं

पोट भरायला लागलं. या िररि क्ांिीमळेुच आपला दशे अन्नाच्या बाबिीि स्वयंपणूभ झाला. 

सध्या जगभराि एकूण प्रजिकं नायट्रोजनच ंखि शेिांमध्ये घािलं जािं, त्यािलं प्रनदान अधभ 

िरी कृप्रत्रम असिं. िवेिून नायट्रोजन ओढून घणे्याच्या िप्रक्येि उच्च िापमान आप्रण दाबाला 

पाण्यािून िायड्रोजन वेगळा करिाि. त्यासाठी खपू ऊजाभ खचभ िोिे. अलीकडे िी िप्रक्या 

अप्रधक कायभक्षम झाली आि.े पाण्याच्याऐवजी नैसप्रगभक गॅसचा वापर सरुु झाला आि.े  

श्री प्रिट्झच्या शोधामळेु जगच बदलून गलंे आि.े एका प्रवख्याि शास्त्रज्ञांचा असा 

अंदाज आि ेकी जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के लोक याच पद्धिीनं उत्पन्न केलेलं 

धान्य खािाि. धान्याच ंभरपरू उत्पादन आप्रण जीवघणे्या आजारांवर शोधलेल्या उपचारांमळेु 

मानवजािीला पवूद कधी नव्ि ेइिकी शक्ती प्रमळाली आि.े २०व्या शिकाच्या सरुुवािीला 

जगाची लोकसंख्या १६० कोटी िोिी, िी आिा साडेचार पट म्िणजे ७६० कोटी झाली 

आि.े  प्रिट्झ िबे्बरने शोधलेली अमोप्रनया ियार करण्याची िप्रक्या िा प्रकत्येक शास्त्रज्ञांच्या 

मिे गेल्या शिकािील सवाभि मित्त्वाचा शोध आि.े सॉल्टपीटर आप्रण गआुनो दप्रक्षण 

अमरेरकेिून आणण्यासाठी झालेली यदंु्ध आिा लोक प्रवसरले आििे आप्रण कृप्रत्रम खिाच े

कारखान ेमात्र सवभत्र सापडिाि.  

 ‘जल थल मल’ या सोपान जोशी णलणित आणि गांधी शांती प्रणतष्ठान,  

णदल्ली यांच्यातरे्फ प्रकाणशत पसु्तकातील नवव्या प्रकरिाचा संणक्षप्त अनवुाद. 

▲▲▲ 

लेिक : सोपान जोशी, जल थल मल या पसु्तकाचे संशोधन, लेिन आणि मांडिी.  

संणक्षप्त अनवुाद : अमलेंदु सोमण, इ-मेल : amalendusoman@gmail.com 

mailto:amalendusoman@gmail.com
mailto:amalendusoman@gmail.com
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मनी प्लांट  
(१९६२ मध्ये मनी प्लांटवर शेवटचे फू् फु््े होते.) 

 

्ेखक : सशुी् जोशी 

अनुवलद : सांजीवनी आफळे  

 

मलगी् कलही वर्लांमध्ये मनी प्लांट नलमक झलडल्ल चलांग्ीच प्रससद्धी समळल्ी आह.े 

घरलत मनी प्लांट ्लवल्यलमळेु बरकत येई् अशी अफवल पसरल्यलमळेु ह ेझल्े असलव.े 

्ोकलांनल चलांग्े सिवस आ्े की नलही 

मलहीत नलही, परांत ुयलमळेु यल मनी प्लांट मध्य े

म्ल रस उत्पन्न झल्ल. खलस करून यलच्यल 

नलवलत. यल वनस्पती्ल ह ेनलव कसे समळल्े 

असे्?  

सगळ्यलत पसह्ी गोष्ट ही कळ्ी 

की सलमलन्य ्ोकलांबरोबरच वनस्पतीशलस्त्रज्ञ 

सदु्धल यल वनस्पतीच्यल नलवलबद्द् सांभ्रसमत 

आहते. ह्यल वनस्पतीच े मळू स्थलन फ्रें च 

पो्ीसनसशयलती् मरूरयल द्वीप आह े परांतु 

हळूहळू ती सजलवटीचे झलड म्हणनू जगभर 

्ोकसप्रय झल्ी. सहच ेसगळ्यलत प्रथम नलमकरण पोथोस ऑरियस असे १८८० मध्य े के्े 

गे्े. पण कलही कलळलने ह ेनलव बि्ून ससिंडेप्सस ऑरियस असे के्े गे्े. १९६२ मध्य ेजेव्हल 

यलच्यलवर फू् फु््े तेव्हल शलस्त्रज्ञलांनल आप्ी चकू उमग्ी (कलरण वनस्पतींच ेवगीकरण 

फु्लांच्यल आधलरे के्े जलते.) आसण मनी प्लांटचे परत वगीकरण के्े गे् े. आतल यल्ल नलव 
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सि्े िेसिडोिोिा ऑरिया. यल नलवलत यल वनस्पतीची प्रजलती नलही तर वांश बि्ण्यलत आ्ल 

होतल. परांत ु फु्लच े बलरीक सनरीक्षण केल्यलनांतर परत एकिल यल वनस्पतीचे नलव बि्ून 

एसपप्रमेनम सपन्नटेम ठेव्े गे् े. आसण शेवटी यलच ेनलव झल्े एसपप्रेमनम ऑरियस.  

्ोककथलांमध्ये मनी प्लांटची अनके नलव ेप्रचस्त आहते – गोल्डन पोथोस, हांटसस 

रोब, आयव्ही ऐरम, ससल्व्हर वलईन, सो्ोमन आय ा्ंड आयव्ही आसण डेसव्हल्स आयव्ही. 

भलरतीय उपमहलद्वीपलमध्ये मलत्र मनी प्लांट हचे नलव ्ोकसप्रय झल्े आह.े  

ही वनस्पती एकबीजपत्री ऐरेसी कु्लची सिस्य आह.े यल कु्लचल एक पररसचत 

सिस्य म्हणज ेअळू. यल वनस्पतीचे वैसशष््टय म्हणज ेयलच्यल पलनलत कॅसल्शयम ऑक्झ्ेटच े

सईुच्यल आकलरलचे स्फसटक असतलत. (असे सईुच्यल आकलरलच ेस्फसटक अळूच्यल पलनलत सदु्धल 

असतलत. यलमळेु घसल खवखवतो.) 

मनी प्लांट ही 

वनस्पतीच सवसचत्र आह े

असे नलही तर ऐरेसी कु् 

सदु्धल अजब गणु िशसवते. 

उिलहरणलसलठी 

एकबीजपत्री वनस्पतीची 

(गहू, ज्वलरी, मकल, 

वगैरे) पलन े सांकुसचत 

असतलत तर मनी प्लांट 

सकट ऐरेसी कु्लती् सकतीतरी वनस्पतींची पलने रां ि अस्े्ी आढळतलत. एकबीजपत्री 

वनस्पतींच्यल पलनलांच्यल शीरल समलन अांतरलवर असतलत परांत ुमनी प्लांट्ल वरून बसघत्े तर 

त्यलच्यल शीरल पलनलच्यल सकनलऱ्यलच्यल आती् भलगलत एकमेकलांनल जोड्ेल्यल असतलत. 

एव्हढचे नलही तर मनी प्लांटच्यल अांतगसत रचनेत सदु्धल एकबीजपत्री आसण  

सद्वबीजपत्री वनस्पतींची ्क्षण ेआढळतलत.  यलच्यल वलहक उतींची रचनल एकबीजपत्री आसण 

 

मनी प्लांटची पलने 
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मनी प्लांट्ल फु््े फू् 

मनी प्लांटच े वगीकरण असन्जओस्पमस वनस्पतींमध्य े झल्े्े असल्यलमळेु 

सनसगस सनयमलनसुलर यल्ल फु्े तर यलय्लच हवीत. परांतु, नल जांग्लत, नल बलगते तसेच 

नल घरलत यल वनस्पती्ल फू् आ्े्े कोणी पलसह्े नलही. 

हो, एकिल १९६२ मध्य ेयलवर फू् फु््े होते- त्यलनांतर कधीच नलही. यलच्यल 

कु्लती् इतर वनस्पतींनल आजही फु्े येतलत. कु्लचे नलव आह-े अरबी कु्. यल 

कुळलतल्यल वनस्पतींनल सवशेर् प्रकलरची फु्े 

येतलत. यलांनल स्पेसडक्स म्हट्े जलते. हल एक 

सवशेर् प्रकलरचल फु्ोरल आह.े यलच्यलत एकल 

मलांस् मोठ्यल अक्षलवर नर आसण मलिी फु्े 

वेगवेगळ्यल गटलत फु्तलत. यल फु्लांमध्ये इतर 

फु्लांसलरख्यल रांगीत पलकळ्यल नसतलत, तर 

त्यलऐवजी मोठ्यल आकलरलचल एक स्पेथ आढळून येतो. यलन ेमलांस् अक्ष झलक्े्ल 

असतो. अक्षलवर सलधलरणपण ेवरच्यल बलजू् ल नर आसण खल्ी् बलजू् ल मलिी फु्े 

्लगतलत. अळू (अरबी), एांथरुरयम आसण सरुणलतही असेच सिसनू यतेे. जर मनी प्लांट 

पण यलांचल भलईबांि आह े तर त्यलवरही अशल प्रकलरचे फू् यलय्ल हवे. परांत ु असे 

आढळ्े की फु्ण्यलसलठी योग्य पररसस्थती असनूही यल्ल फु ा्ं यते नलही. कलरण असे 

आह ेकी यल वनस्पतीमध्ये फु ा्ं येण्यलसलठी आवश्यक अस्े्ी गणुसतू्रेच नलहीत.  

आनवुलांसशक कलरणलांमळेु यल वनस्पतीत सजबरेस्क आम्् (GA) तयलर 

करणलरे गणुसतू्र नलहीय.े यलमळेु यलत पषु्पीभवनलची सियल सरुच होत नलही. ह ेगणुसतू्र 

आह ेEAG3yl. यल गणुसतू्रलच्यल कमतरतेमळेु यल वनस्पतीत GA तयलरच होत नलही. 

यल्ल सजबरेस्क आम्् सि्े गे् े तर यलवर स्पेसडक्सच्यल स्वरूपलत फु्े यतेलत. 

यलमध्य ेपांचकोनीय मलिी फु्लांच्यल मध्ये मध्ये नर फु्े ्प्े्ी आढळतलत.  

ककशोर पांवलर  

 
सरुणलचे स्पेसडक्स 
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सद्वबीजपत्री वनस्पतींशी समळतीजळुती आह.े सद्वबीजपत्री वनस्पतींप्रमलण ेयलच्यल वलहक ऊती 

वतुसळलकलर स्वरूपलत जमल झल्ेल्यल असतलत परांतु कलही वलहक ऊती खोडलत एकबीजपत्री 

वनस्पतींप्रमलण े सवखरु्ेल्यल असतलत. यल ्क्षणलांमळेु वैज्ञलसनकलांचे असे मत आह ेकी जवे्हल 

एकबीजपत्री आसण सद्वबीजपत्री वनस्पतीं सवकलसलच्यल वलटेवर वगेवेगळ्यल प्रगती करू 

्लगल्यल होत्यल तो यल वनस्पतीचल कलळ असलवल.  

मनी प्लांट प्रसतकू् वलतलवरणलत सदु्धल पिैल होऊ शकते. यल्ल पलणी जलस्त ्लगत 

नलही आसण उन्हलचीही गरज नसते. सलव्ीत सदु्धल ह े सहरवेगलर रलहते. खरेतर, यल्ल थेट 

कडक ऊन समळलल्यलस यलची पलने कोमेजतलत.  

मनी प्लांटच्यल बलबतीत असे म्हट्े जलते की ही वनस्पती हवेती् अनेक प्रिरू्के 

(यलत अरोमॅसटक हलयड्रोकलबसन, फॉमसल्डीहलईड वगरैेंचल सलमलवेश आह)े शोर्नू घतेे आसण 

वलतलवरण शदु्ध करते. यलमळेु ह ेझलड घरलच्यल आत ठेवल्यलचल सल््ल सि्ल जलतो. परांतु कलही 

िशेलांमध्ये ही वनस्पती म्हणज े एक समस्यल झल्ी आह.े ज्पणी प्रमलणचे असनयांसत्रतपण े

पसरून ही पयलसवरणल्ल हलसनकलरक ठरते. 

मनी प्लांट्ल फू् आ्े्े कधी सिसत नलही. ह ेभलग्य वैज्ञलसनकलांनल १९६२ मध्य े

एकिलच समळल्े होते.  

सचऊ–यएु ह ांग आसण त्यलच्यल सहकलऱ्यलांनल मनी प्लांटच्यल पषु्पीभवनलच्यल प्रसियेमध्य े

रची होती. यल टीमचे असे म्हणण ेहोते की मनी प्लांटमध्ये कलहीतरी आनवुलांसशक (जेनसेटक) 

गडबड आह,े त्यलमळेु त्यलत वनस्पती्ल फू् येण्यलचल रलसलयसनक सांिशे िणेलरां हलमोनच 

तयलर होत नलही आसण म्हणनू यल वनस्पतीत पषु्पीभवनच होत नलही. आपल्यल यल गसृहतकल्ल 

तपलसनू बघण्यलसलठी त्यलांनी मनी प्लांट्ल सांबसधत हलमोन कृसत्रमरीत्यल उप्ब्ध करून सि्े, 

तर त्यल्ल फू् फु््े.  

शेवटी प्रश्न उरतो तो यल वनस्पतीच्यल सवसचत्र नलवलचल. शोधल्यलवर असे आढळ्े की 

बऱ्यलच सठकलणी असे मलन्े जलते की ही वनस्पती ्लवल्यलवर बरकत येते. परांतु प्रश्न हल आह े

की भलरतलत प्रचस्त अस्े्े नलव इांग्रजी आह,े ते कलही खपू जनु ेअस ूशकत नलही. कलही 
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सठकलणी तर असे वलचनलत आ्े की कल्पनेचल वलरू जर थोडल सै् सोड्ल तर यल 

वनस्पतीची मलांस् गो् गो् पलने नलण्यलांच्यल रपलत आपण बघ ूशकतो. ही गोष्ट पचलय्ल 

अवघड आह ेकलरण असे तर सकतीतरी वनस्पतींच्यल बलबतीत म्हणतल येऊ शकते.  

म्ल जलस्त सांभवनीय 

स्पष्टीकरण असे वलटते की मनी प्लांट यल 

नलवलने अनेक वनस्पती ओळखल्यल 

जलतलत. यलती् एकल वनस्पती्ल फु्ेही 

येतलत आसण गो् गो् सोनरेी रांगलच्यल 

शेंगल ्लगतलत ज्यल नलण्यलांसलरख्यल 

सिसतलत. यल वनस्पतीच े नलव ल्यनुेरिया 

एनआु असे आह.े किलसचत यल 

नलवलऐवजी चकूुन एसपप्रेमनम ऑरियस ह े

नलव वलपर्े गे् े आसण तसेच वलपरलत 

रलसह्े. 

सहांिी सांिभस अांक ११९ मधनू सलभलर. 

▲▲▲ 

्ेखक: सशुी् जोशी, एक्व्य द्वलरल सांचलस्त स्त्रोत फीचर सेवेमध्ये कलयसरत. सवज्ञलन सशक्षण आसण 

्ेखनलची आवड. 
अनवुलि : सांजीवनी आफळे, शैक्षसणक सांिभस सांपलिक गटलत सहभलगी.  

इ.मे् : saaphale@rediffmail.com 

 

ल्युनेररयल एनुआ 

Money-Plant-Lunaria 
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आनुवंशशास्त्रीय संशोधनातून  

वंशभेदाची हकालपट्टी करा  
 

लेखक : मायकेल जडेुल 

संक्षिप्त अनुवाद : शलैेश जोशी 

 

डे्रक्झेल क्षवद्यापीठातील सशंोधक मायकेल जुडेल, डोरोथी रॉबर्टस, रॉब डीसलेॅ 

आक्षि सारा क्षर्स्कॉव्ह यांनी तयांच्या सशंोधन क्षनबंधात सचुवले आहे की... 

यापुढे आनुवशंशास्त्रीय सशंोधनात ‘वशं क्षवक्षशष्टतेचा’ अवलंब करू नये. तया 

शोधक्षनबंधाचे शीर्टक आहे ‘Taking Race Out of Human Genetics’ 

आक्षि तो Science (5 February 2016, vol.35) या क्षवज्ञान पक्षिकेत 

प्रकाक्षशत झाला होता. 

 

गेल्या दशकाच्या परू्ाार्ाात मानर्ी जनकुाांच्या सांपरू्ा सांचातील सांपरू्ा डीएनएचा क्रम 

लार्ण्यात शास्त्रज्ाांना यश आलां. तेव्हापासनू समाजशास्त्रज् आणर् आनरु्ांशशास्त्रज् ह े दोघेही 

‘र्ांश’ या सांज्चेा जीर्शास्त्रीय सांज्ाशे्रर्ीत र्ापर करण्यास णर्रोर् दाखर्त आहते. आजर्र 

‘र्ांशणर्णशष्टता’ ही जीर्शास्त्रीय सांज्ा आपल े परू्ाज आणर् आपली जनकेु यातील सांबांर् 

प्रस्थाणपत करर्ाऱ्या आनरु्ांणशक लक्षर्ाांर्र आर्ाररत होती. उदाहरर्ाथा, त्र्चचेा रांग, केसाची 

ठेर्र्, शारीररक अर्यर्ाांची र्ैणशष््टये इ. पर् ही परू्ाापार चालत आललेी र्गीकरर् पद्धती भेद 

णनमाार् करर्ारी आह.े जगातील बहुसांख्य राजकीय आणर् आणथाक समस्या या र्ाांणशक द्वषे 

आणर् परांपरागत कलह यातनू उद्भर्तात असे णदसते. 

मोठ्या प्रमार्ात केल्या गेलले्या आनरु्ांशशास्त्रीय सर्ेक्षर्ातनू माणहती गोळा करताना 

र्ांश णर्णशष्टता या पररमार्ाचाच र्ापर केला जातो पर् त्यामळेु केर्ळ र्ांशभेद समथानीय ठरतो, 

ठसर्ला जातो याबद्दल ह ेसांशोर्क खांत व्यक्त करतात. 

त्याांच्या मत,े ‘र्ांश’ आणर् र्ांशपरांपरेतला फरक नीट जार्नू घ्यायला हर्ा. एखाद्या 

व्यक्तीच्या र्ांशार्ळीमर्नू णतचा नातेसांबांर् इतर व्यक्तींशी कसकसा यते गेला त्याचा इणतहास 

र्ांशपरांपरेत (ancestry) दशार्ला जातो. पर् ‘र्ांश’ (race) ही सांकल्पना र्गेळी आह.े व्यक्ती 

अमकु एका र्ांशाची आह े अस े म्हटल्यार्र ती परू्ाकणल्पत र्ारर्ाांर्र आर्ाररत एका णर्णशष्ट 
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भौगोणलक प्रदशेातील णकां र्ा एखाद्या णर्णशष्ट साांस्कृणतक समदुायाशी जोडली जाऊन त्यार्रून 

लगेच णनष्कषा काढल ेजातात.  

आनरु्ांशशास्त्रात चाल ूअसलले्या सांशोर्नाचा उद्दशे आह.े.. मानर्ी उत्क्राांतीचा इणतहास 

जार्नू घेर्,े णर्णशष्ट गरु्र्मा असण्याच्या शक्यता र्तार्र्े आणर् णर्णर्र् व्यक्तींची र्ांशार्ळ 

तपासनू, त्याांना एखादा णर्णशष्ट आजार होण्यासांबांर्ी जनकुीय र्ोकादायक घटक णनणित करून 

त्यार्र योग्य ते र्ैद्यकीय उपचार ठरर्र्.े  

असे असेल तर र्ांश कल्पनेबद्दल एर्ढी काळजी का र्ाटार्ी? एक तर जीर्शास्त्रीय 

अभ्यासात र्गीकरर्ाच्या दृष्टीने र्ांश हा काहीच उपयकु्त नाही, आणर् दसुरे, र्ांशाच्या अांतगातही 

पषु्कळ णर्णर्र्ता आढळते. त्यामळेु, र्ांशाबद्दलचे ज े गैरसमज आहते ते भलतेच अडथळे 

आर्तात... 

उदाहरर्ाथा, णसकलसेल अणॅनणमया हा रोग कृष्र्र्र्ीय लोकाांत अणर्क आढळतो आणर् 

थॅलसेणमया हा आजार केर्ळ भमूध्य प्रदशेातील लोकाांना होतो तसचे णसस्टीक फायब्रोसीस 

(शरीरातील बणहस्रार्ी ग्रांथींना होर्ारी व्यार्ी) हा आजार फक्त गौरर्र्ीयाांचा आह े ... असा 

समज आह;े या गैरसमजातनू अनेकदा या आजाराचां नीट णनदान होत नाही आणर् त्यामळेु उपचार 

णमळत नाहीत. अगदी डॉक्टराांचेही असे गैरसमज अस ूशकतात.    

गेल्या काही काळात ज्या लाखो लोकाांचे जनकुीय क्रम लार्ल ेगेल ेत्यार्रून ह ेस्पष्ट 

होते, की र्ांशानसुार र्गीकरर् करण्याला जनकुशास्त्रात काही एक अथा नाही. 

मानर्ी जरै् णर्णर्र्तचेा अभ्यास करण्यासाठी जरै् णर्ज्ान, समाजशास्त्र आणर् मानव्य 

णर्द्याशाखाांच्या तज् मांडळींनी एकत्र येऊन सांशोर्न करायला हर्े. प्रयोगशाळेतील आणर् प्रत्यक्ष 

रुग्र्ाांर्रील सांशोर्नातनू आता र्ांश सांकल्पनेच्या पार जाण्याची र्ेळ आललेी आह.े  

समाजातील णर्णर्र् स्तरातील लोकाांमध्य ेआरोग्य णर्षयक असमानता णनमाार् करर्ारी 

सामाणजक णर्षमता आणर् भेदभार् नष्ट करण्यासाठी या णर्षयाचा तातडीन ेपाठपरुार्ा करण्याची 

गरज त्याांनी प्रणतपादन केली.  

डे्रक्झले णर्द्यापीठातील या सांशोर्काांनी ‘मानर्ी समाजातील श्रेष्ठत्र्-कणनष्ठत्र्, उच्च-

नीचता जनकुीय घटकाांर्र आर्ाररत आहते या कालबाह्य सांकल्पनाांना जीर्शास्त्रात अणजबात 

थारा नाही’ असे ठर्कार्नू साांणगतल ेआह.े 

मळू लेख जरूर र्ाचा :  http://science.sciencemag.org/content/351/6273/564  

▲▲▲ 

सांणक्षप्त अनरु्ाद : शैलेश जोशी, - णर्ज्ान णर्षयात रुची आणर् भाषाांतराची आर्ड.  

इ-मेल: shaileshjoshi_2007@rediffmail.com,  फोन- ९७५७२७२९७१ 

mailto:shaileshjoshi_2007@rediffmail.com
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आम्लाची दाहकता  

लेखक :  रुद्राशीष चक्रवर्ती 

अनुवाद : वशैाली डोंगरे 

 

अंगावर आम्ल (असॅिड) पडल्यावर त्वचा भाजरे्त ह ेर्तुम्ही ऐकलं अिेल. काय बरं 

अिरं्त अॅसिडमध्ये अिं? असॅिड ह्या रािायसिक पदार्ााची त्वचेच्या उर्तींबरोबर असभसक्रया 

होरे्त. पण म्हणजे िक्की काय होरं्त?  

  

आम्लाची प्रोटॉन(H+) दाता अशी व्याख्या   

अॅसिडची त्वचेच्या उर्तींबरोबर होणारी ही असभसक्रया िमजण्यािाठी आम्लाच्या वेगवेगळ्या 

व्याख्या िमजिू घऊे. आम्लाची व्याख्या वगेवेगळ्या पद्धर्तीिे केली जारे्त. १९२३ िाली 

योहािि सिकोलि ब्रोंस्टेड या रिायिशास्त्रज्ञािे रािायसिक असभसक्रयेदरम्याि H+ आयि 

मकु्त करणारा पदार्ा म्हणजे आम्ल अशी व्याख्या केली. H+ आयि म्हणजेच प्रोटॉि मकु्त 

 

आम्ल पाणी 

आम्ल 

पाण्यार्त हायड्रोजि आयि (H +) मकु्त करणारा पदार्ा 
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करण्याच्या सक्रयेला प्रोटोसलिीि अिं म्हणर्तार्त. आपल्याला प्रोटोसलिीि असभसक्रयरे्त भाग 

घणेाऱ्या आम्लाची िंहर्ता आसण असभसक्रयेमध्ये भाग घणेाऱ्या H+ ची िंहर्ता काढर्ता आली 

र्तर त्या दोन्ही िंख्यांच ेगणुोत्तर काढूि एखाद ेआम्ल र्तीव्र आह ेका रे्त आपण पाहू शकर्तो. 

जेवढे ह ेगणुोत्तर जास्र्त रे्तवढ ेरे्त आम्ल र्तीव्र. 

प्रोटॉि मकु्त करण्याचा आसण आपल्या शरीराचा काय िंबंध अिं र्तुम्हाला वाटर्त 

अिेल. आपलं शरीर अिेक प्रकारच्या प्रसर्िांिी बिलेलं अिरं्त. प्रसर्िांच्या रेणूमंधील 

रािायसिक बंधांमळेु त्यांिा सिसमर्तीय आकार प्राप्त होर्तो. H+ आयि प्रसर्िांमधील रािायसिक 

बंध र्तोडर्तो आसण त्यामळेु त्यांचा सिसमर्तीय आकार आसण गणुधमा यांर्त सबघाड सिमााण होर्तो 

आसण त्यामळेु त्यांच्या कायाार्तदखेील सबघाड सिमााण होर्तो. ह्या प्रसक्रयेला प्रसर्िांच े

सवकृर्तीकरण म्हणर्तार्त.  

 जेव्हा त्वचा आम्लाच्या िंपकाार्त येरे्त रे्तव्हा त्वचेच्या उर्तींच्या प्रसर्िांच ंसवकृर्तीकरण 

होरं्त आसण सर्तर्ल्या पेशी मरृ्त होर्तार्त. परंर्तु ह्या मरृ्त पेशी एकमेकांपाििू िट्ु्टया होर्त िाहीर्त. 

त्यांचा पांढुरका पापदु्रा र्तयार होर्तो. त्यामळेु त्वचेवर पांढरट डाग सदिायला लागर्तो. ह्या पेशी 

सजवंर्त ििल्या र्तरी त्या इर्तर सजवंर्त पेशींिा जागेवरच सटकूि राहण्यािाठी मदर्त करर्तार्त. मरृ्त 

पेशींचा िाका र्तयार होऊि र्तो आर्तल्या पशेींपयंर्त आम्लाला पोहच ू दरे्त िाही आसण 

भाजल्याची जखम त्वचेच्या वरवरच्या स्र्तरार्तच मयाासदर्त राहरे्त. यामळेुच होणाऱ्या जखमेच्या 

र्तुलिरे्त आम्लामळेु भाजलेल्या जखमा खोल ििर्तार्त.  

१. आपल्या त्वचेच्या उर्तींमध्ये केराटीि, इलास्टीि, कोलाजेि इ. प्रसर्िे भरपरू प्रमाणार्त 

अिर्तार्त. केराटीि त्वचेची रचिा आसण िंरक्षणाचे काया कररे्त. इलास्टीि आसण 

कोलाजेि ही प्रसर्ि ंत्वचा मलुायम आसण लवचीक ठेवर्तार्त. 

२. ह्या प्रसक्रयलेा coagulative necrosis अिं म्हणर्तार्त. coagulation (िाका र्तयार होण)े 

म्हणजे एखाद्या द्रव पदार्ााला (सवशेषर्त: रक्त) घि सकंवा अधाघि रूप प्राप्त होरं्त. 

necrosis ह्या ग्रीक शब्दाचा अर्ा आह ेमरृ्त होण.े पेशींिा जखम झाल्यामळेु र्ती अकाली 

मरृ्त होण ेअिा इरे् याचा अर्ा आह.े     
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आम्लाची ऑक्सिकारक अशी व्याख्या  

ह्यासशवाय आम्ल त्वचलेा इर्तर प्रकारे िदु्धा इजा पोहचव ूशकरे्त. िल््यरुरक आम्ल आसण 

िायसिक आम्ल रािायसिक असभसक्रयेर्त इर्तर असभकारकांच े इलेक्िॉि खेचिू घरे्तार्त म्हणिू 

त्यांिा ऑक्सिकारक अिं म्हणर्तार्त. िल््यरुरक आम्ल शका रा आसण इर्तर काबाि िंयगुांच े

ऑसक्िकरण कररे्त आसण त्यार्तूि काबाि, काबाि डायऑक्िाईड यािारख्या िंयगुांची सिसमार्ती 

होरे्त. म्हणजेच ऑसक्िकारक घटकाच्या िंपकाार्त आलेल्या उर्तींच े अंशर्तः इर्तर पदार्ाार्त 

रुपांर्तर होरे्त. यासशवाय िल््यरुरक आम्ल आसण काबािची असभसक्रया होऊि िल्फोिेट सकंवा 

िल्फेट क्षार बिर्तार्त. त्याचप्रमाण ेिायसिक आम्लाची असभसक्रया होऊि िायिेट क्षार र्तयार 

होर्तार्त. 

आम्लाचे क्नर्जलीकारक कायज  

आणखी एका असर्तशय धोकादायक पद्धर्तीिे आम्ल त्वचलेा इजा पोहचव ू शकरे्त. ज्या 

रािायसिक असभसक्रयेमध्ये भाग घणेाऱ्या असभकारकापाििू पाण्याचा रेण ू मकु्त केला जार्तो 

त्या असभसक्रयेला सिजालीकरण असभसक्रया म्हणर्तार्त. आम्ल उत्प्रेरकािे (catalyst) मकु्त 

केलेला प्रोटॉि सिजालीकरण असभसक्रयेला िहाय्य करर्तो. एखाद े र्तीव्र आम्ल आसण पाणी 

यामध्ये होणाऱ्या असभसक्रयेमध्ये खपू मोठ्या प्रमाणावर उष्णर्ता सिमााण होरे्त. जवे्हा 

िल््यरुरक आम्लािारखे र्तीव्र आम्ल त्वचेवर फेकले जारे्त रे्तव्हा रे्त त्वचेमधिू पाण्याचे रेण ू

मकु्त कररे्त व त्यामळेु त्वचा िकुरे्त. सशवाय मकु्त झालेल्या पाण्याच्या रेणूबंरोबर आम्लाची 

असभसक्रया झाल्यामळेु उष्णर्ता सिमााण होऊि त्वचा भाजरे्त. 

आम्लाची र्तीव्रर्ता (म्हणजे प्रोटोसलिीि सक्रयमेध्य े आम्ल सकर्ती जलद H+ आयि 

मकु्त कररे्त) आसण िंहर्ता सकर्ती आह,े केवढ े आसण सकर्ती काळ आम्ल त्वचेच्या िंपकाार्त 

आह ेया िवा गोष्टींवर भाजलेली जखम सकर्ती खोल होईल ह ेअवलंबिू अिरे्त. 

र्तीव्र आम्लामध्ये र्ोड्या प्रमाणार्त जरी पाणी पडलं र्तरी रे्त उकळायला लागरं्त 

म्हणिू रिायिशास्त्राच्या प्रयोगशाळेर्त कोणत्याही र्तीव्र आम्लामध्ये कधीही 

पाणी घाल ूिका अशी िचूिा सवद्यार्थयांिा सदली जारे्त. 
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अॅक्िडमुळे भार्ल्याने होणाऱ्या र्खमेवरील उपचार  

एखाद े र्तीव्र आम्ल आसण पाणी यामध्य े होणाऱ्या असभसक्रयेमध्ये खपू मोठ्या प्रमाणावर 

उष्णर्ता सिमााण होरे्त ह े आपल्याला माहीर्त आह.े त्यामळेु अॅसिडमळेु भाजल्यािे होणाऱ्या 

जखमेवर िाध ेपाणी टाकल्याि त्याच्याबरोबर आम्लाची प्रसक्रया होऊि जास्र्तच िाि होर्तो. 

यावर उपाय म्हणजे भाजलेल्या त्वचेवर भरपरू रं्ड पाणी ओर्तायचे. िरुवार्तीला 

असभसक्रयेदरम्याि उष्णर्ता सिमााण होईल पण रं्ड पाण्यािे बरेचिे आम्ल धवुिू टाकले जाईल 

आसण र्तोपयंर्त उष्णर्ताही कमी होईल. 

जर जखम फार गभंीर ििेल र्तर त्वचेच्या िंपकाार्त अिलेले िल््यरुरक आम्ल 

एखाद्या िौम्य िाबणाच्या पाण्यािे धवुावे अिंही काहीजण म्हणर्तार्त. परंर्त ु िाबणार्तिदु्धा 

क्षार अिर्तार्त. क्षार आसण आम्ल यांच्या असभसक्रयेर्तही उष्णर्ता सिमााण होरे्त आसण रे्तही पनु्हा 

िािदायक होऊ शकरे्त. 

वेगवेगळ्या आम्लामळेु भाजण्यावरच े उपायही वेगवेगळे आहरे्त ही गोष्ट लक्षार्त 

ठेवायला हवी कारण चकुीच्या उपचारामळेु िाि आसण गुंर्तागुरं्त वाढू शकरे्त.   

                                                     ▲▲▲ 

लेखक - रुदाशीष चक्रवती, एकलव्य, भोपाळ येर्ील प्रकाशि िमूहार्त काम केल्यावर िध्या स्वरं्तिपणे 

सशक्षण के्षिार्त कायारर्त. 

अिवुाद : वैशाली डोंगरे 

• हायड्रोसलोररक अॅक्िड (HCl) : पाणी व खायचा िोडा एकि करूि त्याि े

धवुावे. िरं्तर िाध्या   पाण्यािे धवुावे. 

• िल््युररक अॅक्िड (H2SO4) : पाणी व िाबण समिळूि धवुावे. ििुत्या 

पाण्यािे जास्र्त आग होरे्त. 

• नायक्िक अॅक्िड (H2CO3) : आधी अल्कोहोलि ेधवुावे. ह ेआम्ल पाण्यार्त 

सवरघळर्त िाही. 



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११६ \ 42 

वीज - बाळ कोणाचे?  

फॅरडेचे की कळकीचे? 

 

लेखक : हमेतं गोळे 

लोहच ंबकाच्या ध्र वांमध्ये तांब्याच्या तारेची हालचाल केली असता वीज तयार होते 

- ह ेजेव्हा आपल्या एका व्याख्यानाच्या प्रसंगी मायकल फॅरडेने दाखवनू ददले तेव्हा त्याला 

एक शंकेखोर ठोंब्या भेटलाच. भाषण संपल्या संपल्या रीतसर हात वर करून त्याने फॅरडेला 

दवचारले, 

"ह ेठीक आह ेहो! पण याचा उपयोग काय?" 

फॅरडेला संशोधन करताना हा प्रश्न पडला असेल का? 

आता ग रुत्वाकषषण लहरींबाबत संशोधन करणारे शास्त्रज्ञ असा दवचार करीत 

असतील का? 

अशा अनपेदित प्रश्नांना जी उस्फूतष उत्तरे दमळतात ती त्या व्यक्तीबद्दल, दतच्या 

कामाबद्दल, दनष्ांबद्दल सजृनशीलतेबद्दल खपू काही 

सांगनू जातात. 

उदा. महात्मा गांधींच्या आय ष्यातला एक प्रसंग. 

लोकमानयांच े दनधन झालेले आह.े म ंबईत असणारे गांधी 

तेथे पोहोचतात. अंत्ययात्रेची वळे येते. लोकमानयांना 

खांदा द्यायला गांधीजी प ढ ेयेतात आदण लोकमानयांचा 

एक सनातनी अन यायी त्यांना सांगतो - "त म्ही वैश्य! 

ब्राह्मणाला खांदा द्यायचा त म्हाला अदधकार नाही." 

 

मायकेल फॅरडे 

http://mavipapunevibhag.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
http://mavipapunevibhag.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
http://mavipapunevibhag.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
http://mavipapunevibhag.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
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अन ल्लंघनीय अडथळा! पण त्या िणी गांधीजींनी तो सहज पार केला.  ते उत्तरले 

"समाजसेवकाला जात नसते." 

अशी उत्तरे कशी स्फ रतात? 

फॅरडेन े एका ठोंब्याला ददलेले उत्तर त्याच कोटीतले! त्यान े दवचारले, "नवजात 

बालकाचा काय उपयोग असतो?" फॅरडेचे उत्तर दकती भदवष्यदशी ठराव?े  

"या बाळादशवाय मानवी जीवनाची आपण कल्पना तरी करू शकतो का?" 

वीज खपू उपय क्त आह ेह ेतर सगळेच जाणतात पण वीज हा जादचू्या ददव्यातला 

रािसच ठरला आह.े आपले कोठलेही काम आपण ते दवजेच्या मदतीने पार पाडतो. 

एक तारेतून येणारा प्रवाह! तो उजेड दतेो. तो टोस्ट भाजतो. पाणी गरम करतो. संगीत 

ऐकवतो. दचत्रपट दाखदवतो आदण कसली कसली मादहती दखेील शोधनू दतेो. 

दवजेचा प्रवाह हा एक ऊजाष स्त्रोत आह.े पण इतर ऊजाांपिेा दकती चत रस्त्र ! या 

स्त्रोताचा अजनू एक दवशेष ग ण आह.े प्रकाश दकंवा उष्णतेप्रमाण ेतो दवखरून जात नाही. 

त्याचा प्रवास आखलेल्या मागाषनचे होतो. त्या मागाषला आपण मडंल (circuit) म्हणतो. 

अशा न दवखरणाऱ्या स्त्रोताला कमी एटं्रोपी असणारा स्त्रोत असे संबोधतात आदण दवखरत 

जाणाऱ्या ऊजाष प्रकारांना जास्त एटं्रोपी असणारे स्त्रोत म्हणतात. कमी एंट्रोपी ऊजाष आपल्या 

फार कामाला येते. 

पण दवखरत जाण े हा नैसदगषक ऊजाषस्त्रोतांचा ग णधमष आह.े दवखरत जाणाऱ्या 

ऊजेपासनू न दवखरणारी ऊजाष दमळदवता यतेे खरी पण या उलट प्रवासाची मात्र दकंमत 

मोजावी लागते. दवखरणारी ऊजाष जास्त खचष करून कमी दकंवा न दवखरणारी ऊजाष 

दमळवावी लागते. 

वीज आदण चलन यात साम्य आह.े 

पवूी वस्तूंचा दवदनमय व्हायचा. पण चलन ही कल्पना आल्यावर दवदनमय सोपा 

झाला, सोयीचा झाला.  
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कोणत्याही ऊजाष प्रकाराच े दवजेत रूपांतर करता यतेे आदण ही वीज हव्या त्या 

स्वरूपात हवी दतथे ऊजाष उपलब्ध करून दऊे शकते. पण चलन अदस्तत्वात आल्यावर 

चलनाचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांचा वाटा त्यांना दणे ेभाग पडते तसेच दवजेचे आह.े 

दवजेच्या दनदमषतीपासनू वहनापासनू दतची रूप ेदजथे दजथे बदलतात दतथे दतथे त्याची 

दकंमत मोजावी लागते. 

कोळसा जाळून जी उष्णता उपलब्ध होते त्यामधील 40% ऊजाषच वीज रूपान े

उपलब्ध होते. ती वीज वाहून नेली की त्यात काही वीज खचष होते. दाब वाढदवला 

दकंवा कमी केला तरी वीज खचष होते. एसीचे डीसी केले की वीज खचष. कोणतेही रूपांतर 

केले की वीज खचष होते. हा खचष लिात घतेा सवष काही वीजेमाग ेसाधायचा प्रयत्न करण े

खदचषक ठरते. अन भव असा आह े की दनरदनराळ्या कारणांम ळे 1 य दनट वीज वापरायची 

असेल तर 1.5 यदूनट्स तयार करावी लागतात. 

पवूी पाणचक्की दकंवा पवनचक्कीवर वीज तयार न करता त्यावर दपठाची चक्की 

चालवत दकंवा पाणी उपसणारे पंप चालवत. ते नक्कीच जास्त शहाणपणाचे होते. दतथे वीज 

दनमाषण करून त्यावर दपठाची चक्की चालवली तर कमी ऊजाष उपलब्ध होईल. रेल्वेच ेदवजचे े

इदंजन घ्या. शताब्दीसारख्या गाडीच े इदंजनाला 4000 दकलोवॅट वीज आवश्यक असते. 

कोळसा जाळून वीज तयार करायची, वाहून आणायची, त्यात दाब कमी-जास्त करायच ेयात 

दकतीतरी ऊजाष खचष होते. वाफेच्या इदंजनात रूपांतरे कमी असतात. कदादचत कोळसा आदण 

पाणी यांचा दर दक.मी. माग ेखचष कमी होत असेल. 

सोलापरू जवळील अंकोली या गावी अरुण आदण स मंगल दशेपांडे यांनी दवज्ञानग्राम 

उभे केले आह.े त्या दठकाणी जो दवज्ञानसंवाद चालतो त्यात ऊजाष सािरता हा एक दवषय 

आह.े दतथे आपल्याला काही प्रात्यदिके करावी लागतात. करवतीने लाकूड कापण े दकंवा 

एखादा मग भरून पाणी आपल्या डोक्याएवढ े उंचीवर चढदवण े ही कामे दस्थर सायकल 

मारून वीज तयार करून त्या दवजेवर चालणाऱ्या यंत्राद्वारे करून बघावी लागतात. आपण 
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आपली शक्ती वापरून जेव्हा ह ेकरून बघतो तेव्हा वीजेच्या वाटेने नेणारा हा मागष दकती 

खडतर आह ेयाचे आपल्याला ज्ञान होते.  

एका अत्यंत कमी 

वजनाच्या तरंगीला (ग्लायडरला) 

प्रणोदक (प्रॉपलेर) बसवनू फक्त 

मानवी शक्ती वापरून इदंग्लश खाडी 

ओलांडली गलेी आह.े असे काम 

एक अत्यंत तगडा सायकलपटूच 

करू शकला. पण अशाच एका 

अत्यंत तगड्या सायकलपटूला 

सायकलवर वीज तयार करून त्या दवजेवर टोस्ट काही भाजनू दाखदवता आला नाही ह े

लिात घणे्याजोग ेआह.े 

वीज ह े फॅरडेचे बाळ आह ेह ेशभंर टक्के खरे आह.े आज आपण जो दवद्य तप्रवाह 

वापरतो तो फॅरडेच्याच पद्धतीने दनमाषण केलेला असतो. बॅटरीमधनू दमळणाऱ्या प्रवाहाला 

व्होल्टाचे बाळ म्हणाव ेलागले. फॅरडेच्या पद्धतीमध्य ेगदतजनय ऊजचेे रूपांतर दवद्य तप्रवाहात 

केलेले असते. गती असेपयांत वीजदनदमषती स रूच रहाते मग त्यापासनू काम करून घ्या अथवा 

घऊे नका. द सऱ्या शब्दात सांगायच ेम्हणज ेवीज वाचवता येत नाही.कोणी वापरला नाही तरी 

आपल्या मंडलामधनू हा प्रवाह वाहाणारच.  

दवद्य तप्रवाह दनमाषण करणारी, दवदवध ऊजाष स्त्रोत वापरणारी कें द्र ेअसतात. त्यामधील 

कोळशावर आधाररत औदष्णक कें द्रात दवद्य त प रवठा कमी जास्त करायला जास्त वेळ 

लागतो. पणूष बंद करताच येत नाही. मागणी घटली तरी कोळसा जाळणाऱ्या बादष्पत्रावर 

(बॉयलरवर) आधारलेल्या औदष्णक वीज कें द्राचे दकमान पातळीवरील उत्पादन स रूच रहाते. 

रात्रीच्या वेळी वीज वापरल्यास सवलतीन े वीजप रवठा करण्याचे आश्वासन राज्याच्या 

 

सायकलपासनू वीजनननमिती 
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ऊजाषमंत्रयांनी ददलेले सवाांना आठवत असेलच. त्यामागे या वाया जाणाऱ्या दवजचेा उपयोग 

व्हावा हाच हतेू असणार आह.े वाय चक्कीवर (गॅस टबाषइन वर) आधारलेली वीजदनदमषती 

जास्त लवचीक असते. चालू करण ेअथवा बंद करण ेअल्प वेळात करता येते. पण याबाबत 

जलदवद्य त सवाषत लवचीक! 

आपण आपल्या घरामधील वापर कमी केला तर दवद्य त दनदमषती कें द्राला ते समजनू 

दवद्य त दनदमषती कमी होत नाही कारण एकूण मागणीत त्यासाठी काहीतरी दकमान घट व्हावी 

लागते. तरच मागणी कमी झाल्याची नोंद (जाणीव) होऊ शकते. वीज वाचदवण ेव्यक्तीच्या 

हातात नाही. ते साम दहकररत्याच होऊ शकते. 

दनसगाषत दवजेचा असा वाहत राहणारा प्रवाह नसतोच. वीज असते पण वाहत 

राहणारा प्रवाह नसतो. ढगांवर साचलेला दवद्य तभार जदमनीकडे झपेावतो पण ही घटना काही 

िणांचीच असते. सजीवांच्या शरीरात मादहतीचे दळणवळणही दवद्य तभाराच्या साहाय्यान े

घडते. पण सतत वाहणारा दवद्य तकणांचा प्रवाह ही मात्र माणसाची दनदमषती आह.े ही गोष्ट 

नैसदगषक नाही म्हणनूच ती घडवनू आणण्यासाठी दकंमत मोजावी लागते आदण ती 

दकंमत एवढी मोठी होते की या फॅरडाच्या बाळाला कळकीचे बाळ असे म्हणायची वेळ येते. 

कळकीच ेबाळ ह ेरत्नाकर मतकरी यांच्या एका गोष्टीच ेनाव आह.े गोष्टीचा सारांश 

असा - कळकी नावाच्या एका स्त्रीला मोठ्या नवसा-सायासांनी म लगा होतो खरा पण तो 

ददसायला दवदू्रप भीदतदायक असा असतो. जवळपासचे लोक कळकीला या अवलिणी 

बाळाला जंगलात सोडून द्यायचा सल्ला दतेात पण कळकीला तो सल्ला काही मानवत नाही. 

ती या बाळाला सांभाळत रहाते. पाजत रहाते. ह ेबाळ मोठ्या वगेाने वाढीस लागते. त्याची 

भकू फार मोठी असते. त्याला आईचे दधू प रेनासे होते ते द धाऐवजी आईचे रक्त ओढायला 

लागते. वीज या बाळाला कळकीचे बाळ म्हणाव ेअशी वेळ खरोखर आली आह ेका? मला 

वाटते की त्या ददशेन ेआपली वाटचाल वगेान ेस रू आह.े 
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तारापूर अणूऊजाि वीजप्रकल्प 

असे मी का म्हणतो आह े- ते आता सांगतो. 

वीज तयार करण्यासाठी पाणी खचष होते याच ेबहुधा आपल्याला भानच नसते. वीज 

म्हटले की आपल्याला आठवते कोयना! जलदवद्य तमध्ये पाणी खचष ते काय होणार? आपले 

काम करून ते जलदवद्य त कें द्राच्या बाहरे पडते. ह ेखरे आह.े पण जलदवद्य तमध्ये पाणी खचष 

होऊ शकते. कसे ते प ढ ेओघात यईेल. 

काही जणांना औदष्णक वीज आठवेल आदण आपण असा दवचार करू की 

वाय चक्की (टबाषइन) दफरवायला वाफ तयार करावी लागणार खरी पण तेच पाणी प नःप नहा 

वापरता यते असणार. खचष म्हणावा असा काही फार असणार नाही. साधारण तीन 

वषाांपवूीपयांत माझा समज असाच होता. पण काही वषाांपासनू अधनूमधनू उनहाळ्यात 

पाण्याअभावी परळीची वीजदनदमषती बंद. चंद्रपरूचे काही संच पाण्याअभावी बंद अशा 

बातम्या वाचनू औदष्णक वीजदनदमषतीला पाणी लागते तरी दकती? असे क त हल जागतृ झाले. 

प्रयास या वीजदवषयक प्रश्नांचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थेच्या काही प्रकाशनांमधनू मला 

याबाबत प्रथम दनदित मादहती दमळाली. 
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उष्णता ही शक्ती वापरून वीज तयार केली तर त्याला औदष्णक वीज म्हणतात. 

यामध्य ेकोळसा जाळून वीज करता येते तसेच वाय ूजाळून! कोळसा जाळून वीज केली जाते 

दतथे पाण्याची वाफ करून त्यावर जदनत्र दफरवले जाते. वाय चक्कीमध्ये मात्र पाणी लागत 

नाही. पण एकूण वीज उत्पादनात कोळश्यावर आधाररत वीज सवाषत महत्त्वाची. 

तर या कोळश्यावर आधाररत दवजलेा पाणी दकती लागते? 

भारतामधील सेंट्रल इलेदक्ट्रदसटी ऑथॉररटीच्या अन भवान सार त्याचे उत्तर आह े

दर 100 मेगावॉटसाठी दर वषाषला 3.92 दशलि घनमीटर. दर मे.वॉ.साठी दर तासासाठी 

हा आकडा येतो 4475 दल. महाराष्ट्र राज्यात आजदमतीस एकूण 40589 मे.वॉ. एवढी 

िमता दनमाषण करण्यात आलेली आह े आदण त्यापकैी कोळशावर आधाररत िमता 

आह े26478 म.ेवॉ. यावरून आपण आपल्या राज्यात औदष्णक दवजेसाठी पाणी दकती खचष 

होते ह ेसहज समज ूशकतो. हा आकडा येतो 1038 दशलि घनमीटर. म्हणज े35 दटएमसी. 

याचा अथष राज्यातले कोळशावर आधारलेले दवद्य त प्रकल्प वषषभर पणूष िमतेन े

चालले तर एवढ ेपाणी खचष होईल. वरील आकडा ही एक मादहती झाली. ह ेपाणी दकती 

आह े ह े स्पष्ट होण्यासाठी आपण अजनू एक आकडेमोड करू. शहरी भागात माणसाची 

पाण्याची गरज दररोज दरडोई 135 दल. आह े ह े आपल्या दशेातले मानक आह.े 1038  

दशलि घनमीटर पाणी दकती लोकांची एक वषाषची गरज भागवले? उत्तर 

आह े2,10,64,180. 

आता आपण मोठमोठ्या आकड्यांच्या जंजाळात दशरतो आहोत तर या 

आकड्यांशी थोडी जानपहचान करून घऊे. mcm ह े मदेट्रक पद्धतीतले माप पाण्याच्या 

बाबतीत वापरले जाते. mcm= दशलि घनमीटर. एक घनमीटर म्हणजे 1000 दल. याचा 

अथष एक mcm = 1,00,00,00,000 दल. = एक अब्ज दल. 

पाण्याच्या बाबतीतले ज ने माप आह ेtmc. त्याचा अथष हजार दशलि घनफूट. 

म्हणजेच एक अब्ज घनफूट. एक घनफूटात 29 दलटर बसतात. म्हणजे 

एक tmc म्हणज े29 अब्ज दल. 
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मी पाण्याचा खचष असा शब्दप्रयोग करतो आह े त्याचा ख लासा करण ेआवश्यक 

आह.े पाणी आपल्याला वापरता येण्याजोग ेन रहाण ेम्हणज ेखचष होण.े औदष्णक वीज कें द्रात 

पाण्याचा काही भाग वाफ होऊन जातो. पण कोळशाची राख साठदवण्यासाठी दखेील पाणी 

लागते. 630 म.ेवॉ. िमता असणाऱ्या कें द्राला तासाला 300 टन कोळसा लागतो आदण दर 

मे.वॉ. िमतेमाग े ददवसाला 4 ते 5 टन राख रोज तयार होते. ही राख स रदितपण े

साठदवण्यासाठी दर म.ेवॉ. तासाला 1300 दल पाणी लागते. ह ेपाणी द सऱ्या काही कामासाठी 

वापरता येत नाही म्हणजे खचष झाले असेच म्हणाव े लागते. कोळश्यामध्ये नको त्या 

अज्वलनशील गोष्टींची भेसळ असते. कोळसा वापरण्याआधी ध वावा लागतो आदण 

त्यासाठी पाणी खचष होते. 

 
डहाणू औनणणक ऊजािनननमिती कें द्र 

जलदवद्य त दनदमषतीमध्ये पाणी खचष होऊ शकते असे मी यापवूी नमदू केले आह.े 

ते कसे? ह ेआता पाहू. 

सध्या भारत पादकस्तानमध्य े जम्म ू कश्मीर राज्यामधील दचनाब या नदीवरील 

प्रस्तादवत जलदवद्य त योजनेवरून वाद चालू आह.े हा काय वाद आह?े या दोन दशेांत नदी 

पाणीवाटप करार गलेी 60 वषे अदस्तत्वात आह.े यान सार दसंध,ू झलेम आदण दचनाब या 
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उत्तरेकडील नद्यांच े पाणी पादकस्तानला आदण रावी, सतलज, दबयास या नद्यांचे पाणी 

भारताला दमळाले आह.े भारत दचनाब नदीवर धरण बांधनू त्यावर जलदवद्य त दनदमषती करू 

इदच्ितो. याला पादकस्तानचा आिेप आह े कारण दचनाब त्यांच्या वाट्यात आली. 

यावर भारताची बाज ूअशी की आम्ही वीजदनदमषती करून पाणी परत दचनाब नदीपात्रात 

सोडणार असल्याने पादकस्तानच े वापराचे पाण्यात कपात होत नाही. या दठकाणी वीज 

दनदमषती केल्यावर अवजल प ढ ेवापरता यतेे. म्हणज ेया वापराला खचष म्हणता येणार नाही. 

टेहरी योजना अशीच आह.े वीज तयार होते आदण पाणी वापरता यतेे. म्हणजे पाण्याचा खचष 

होत नाही. पण चीन प्रस्तादवत ब्रह्मप त्र नदावरील योजनेबाबत असे म्हणता येईल का? चीनन े

दतबेटात धरण बांधनू जलदवद्य त तयार करून पाणी नदीत परत सोडून ददले तर वादाचे खरेतर 

कारण नाही. पण ह ेपाणी त्यांनी चीनकडे वळदवले तर नदीच े पाणी कमी होणार ह ेउघड 

आह.े या दठकाणी पाणी भारत आदण बांगला दशे यांच े दृष्टीन ेखचष झाले. त्याम ळे भारत 

आदण बांगला दशे यांनी या पाणी वळदवण्यास दवरोध करण ेरास्त ठरते. 

आपल्याकडे भीमा खोऱ्यामधनू असे पाणी वळदवले गलेे याला आता 90 वष े

लोटली आहते. ह े पाणी वळवनू टाटा पॉवर कंपनी 450म.ेवॉ. जलदवद्य त तयार करते. 

अवजलाचे प ढे काय होते? तर कोकणामधील रायगड, ठाण ेया दजल्यामधील काही उद्योग 

यामधील काही पाण्याचा उपयोग करतात. पण बहुतांश पाणी तसेच सम द्रात जाते. ह ेपाणी 

दकती आह?े DNA या वतृ्तपत्रात टाटा पॉवर कंपनीन े ददलेल्या मादहतीन सार 

त्यांना 54 दटएमसी पाणी कोकणात वळदवण्याचा अदधकार आह े आदण प ढे यामधील 

बहुतांश पाण्याचा वापर होत नाही. या दठकाणी ह ेदखेील लिात घतेले पादहज ेकी ठाण े

रायगड ह े200 सेंमी पावसाच ेप्रदशे आहते. पावसाच ेपाणी साठवनू तेथील गरजा भागदवल्या 

जाऊ शकतात. 

कोयना योजना 1960 मध्य ेपणूष झाली वीजदनदमषतीच ेसवष टप्प ेपणूष झाल्यावर तेथे   

1950  मे.वॉ. वीज तयार होऊ शकते. त्यासाठी पाणी दकती वळदवले जाते? 67 दटएमसी! 

राज्याच ेजलसंपदा राज्यमतं्री दवजय दशवतरे यांनी ह े67 दटएमसी पाणी वाया जात असल्यान े

ह े पाणी आम्ही म ंबईला नेऊ असे दवधान केल्याचे वतृ्त आठवणीत असेलच. तेव्हा 

कोयनेच े67 दटएमसी पाणी नक्की वाया जाते म्हणजे खचष होते. उद्योजक आदण वतृ्तपत्र 
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व्यावसादयक श्री प्रतापराव पवार यांचा या दवषयावर एक लेख द.ै सकाळमध्ये वाचायला 

दमळाला. ते म्हणतात की कोयना अवजलापैकी 15 दटएमसी पाणी दचपळूण पररसरामधील 

उद्योग वापरतात. उरलेले पाणी वाया जाऊ नय ेयासाठी त्या पाण्याचा वापर बाटलीबंद पाणी, 

शीतपेये आदण दडदस्टलरी उद्योगासाठी करावा अशी त्यांची सचूना आह.े आधी वषाषन वषे 

पाणी वाया घालवायच ेआदण दतकडे लोकांचे लि जाऊ लागले की त्याच ेउपयोग शोधायच े

असे चालले आह.े 

 

कोयना जलनवद्युतनननमिती प्रकल्प 

या दोनही योजनांसाठी वळदवले गेलेले पाणी नैसदगषकदृष््टया पवेूकडे वहाणारे होते. 

मध्यप्रदशे पासनू तदमळनाडूपयांत भारतीय द्वीपकल्पाच्या मध्यातनू जो अवषषणप्रवण प्रदशे 

पसरलेला आह े त्यामधनू ह े पाणी वाहात होते. या मधील काही प्रदशेाला या पाण्याचा 

उपयोग होऊ शकला असता. वीज तयार झाल्यावर ह ेअवजल कोकणामधनू वाहाते. दतथे 

त्याची गरज नाही. यामधील बहुतांश पाणी सम द्राला सोडून ददले जाते. म्हणज ेह ेपाणी खचष 

झाल े असेच म्हणाव े लागते. कोकणात या पाण्याचा उपयोग होवो अथवा न होवो 

दशेभागाच्या दृष्टीन े ह े पाणी खचषच होते. 67+54=121 दटएमसी एवढ े ह े पाणी आह.े 

(त लनेसाठी) प ण्यासारखे सढळपण ेपाणी वापरणारे 50 लाखांहून जास्त वस्ती असणारे शहर 

वषाषला 16 दटएमसी पाणी वापरते. 

एवढ ेपाणी वापरून वीज तयार दकती होते? तर 2400 मे.वॉ! राज्याच्या आताच्या 

औदष्णक दवजेच्या 10% दखेील नाही. आकडेमोड करून बघा. एवढ्या पाण्यात 
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साधारणपण े1लाख मे.वॉ. औदष्णक वीज तयार होऊ शकते आदण राज्याची आताची एकूण 

दनदमषती िमता आह े40000 मे.वॉ. ही वीज तयार करण्यासाठी एकूण 156 दटएमसी  

(35+121) पाणी खचष होते आह ेअसे म्हणाव ेलागते. 

पण ह ेइथेच संपलेले नाही.  

प्रयास या वीजदवषयक प्रश्नांचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थेने दवभागीय अन शेषाचा 

अभ्यास करणाऱ्या केळकर सदमतीला जनू 2012मध्य े एक अभ्यास सादर केला आह.े 

त्यामधील मादहती दवचारात घतेली पादहज.े ही मादहती प ढीलप्रमाण े– 

2011 मध्ये राज्यात 18171 औदष्णक िमता स्थादपत झालेली होती. यामध्य े

दवदभाषत 41195 म.ेवॉ. आदण कोकणात 30978 मे.वॉ. अशी औदष्णक िमता स्थादपत 

करण्याच ेप्रस्ताव मंजरू झाले होते. पैकी कोकणातल्या प्रस्तावांकडे द लषि करता येईल कारण 

सम द्राच ेपाणी श द्ध करून औदष्णक वीज तयार करण्यासाठी वापरता येते. आदण द सरे म्हणज े

कोकणात पाऊस एवढा पडतो आदण सम द्राला जाऊन दमळतो की त्याम ळे राज्यामधील 

गोड्या पाण्याच्या प रवठ्यावर ताण पडणार नाही. पण दवदभाषत जर खरोखर 41000 म.ेवॉ. 

िमता प्रस्थादपत झाली तर दवदभाषतले पाणी दकती खचष होईल? 1600 द.ल. घनमीटर 

अथवा 55 दटएमसी म्हणज ेकोकणाव्यदतररक्त राज्यामधील 210 दटएमसी पाणी वीजदनदमषती 

साठी वापरले जाईल. या दठकाणी ह ेनमदू केले पादहज ेकी राज्यामधील नद्यांमधनू जे पाणी 

वाहाते त्यामधील दनम्म्याहून अदधक पाणी कोकणामधील नद्यांमधनू वहाते. 

2012 पयांत दवदभाषत 10 लाख हके्टर एवढी दसंचनिमता दनमाषण झाली होती आदण 

प्रत्यिात केवळ 3 लाख हके्टर जदमनीला पाणी दमळत होते. कारण? पाणी वीज आदण 

उद्योगांकडे वळदवले गलेे. आता अजनू 1600 दशलि घनमीटर पाणी, वीज उत्पादनासाठी 

वापरले गलेे तर शतेीसाठी पाणी दशल्लक राहील का? नद्यांमधनू वाहाणारे, धरणांत जमा 

होणारे खात्रीच ेपाणी वीज, उद्योगधंद े आदण शहरांसाठी आदण पाणी अडवा पाणी 

दजरवा, जलय क्त दशवार ह ेग्रामीण भागासाठी अशी दवभागणी मला स्पष्ट ददसते आह.े 

2012 मध्ये महाराष्ट्रात स्थादपत िमता होती 18000 मे.वॉ. (औदष्णक) आदण दकती 

भर टाकायचे प्रस्ताव होते? तर 89269 मे.वॉ.चे ! पाचपट वाढ? सवष काही ‘वीजमागे’ असा 

आपला दृदष्टकोन बनत चालला आह.े त्याची दकंमत दकती पडते आह ेयाकडे लि वेधण ेहा 

माझा हतेू आह.े 
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जे राज्याबाबत खरे आह े तेच दशेाबद्दल ! Thermal Power Plants on the 

Anvil या प्रयासच्या प दस्तकेत याबाबत मादहती दमळते. ही प दस्तका 2011 मध्ये प्रदसद्ध 

झालेली आह.े त्यावेळी पयाषवरण मंत्रालयाकडे कोळसा आदण वाय ूवापरणाऱ्या औदष्णक 

प्रकल्पांचे 7,01,820 मे.वॉ.च्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव आलेले हौते. यापैकी 1,92,913  

मे.वॉ.च्या प्रस्तावांना पयाषवरणीय मंज री दमळालेली होती आदण औदष्णक प्रकल्पांना मंजरूी न 

दमळण ेही अत्यंत द मीळ घटना असते. म्हणज ेया प्रस्तावांना मंज री दमळण ेहा फक्त काळाचा 

प्रश्न होता. त्यावेळची औदष्णक स्थादपत िमता होती 113000 मे.वॉ. 6 पटीपिेा जास्त 

वाढ! यापैकी 5,89,000 मे.वॉ. च े प्रकल्प कोळशावर आधारलेले औदष्णक प्रकल्प होते. 

म्हणज ेपाणी लागणारे होते. यांसाठी 700 दटएमसी पाणी लागते आदण नद्यांमध्ये आताच्या 

शेती आदण माणसांच्या गरजा भागनू एवढ ेपाणी दशल्लक नसले (आदण ते नसणार आह)े तर 

ते शतेीकडून अगर माणसांच े कमी करूनच दमळवाव े लागेल ह े उघड आह.े 

हा लेख दलहीत असता पाण्याच ेदृष्टीन ेमहत्त्वाच्या दोन नवीन बातम्या आल्या. एक बातमी 

आह ेवॉटर दग्रड बद्दलची. ग जरात राज्यात असे जाळे दनमाषण करण्यात आले आह ेअसे या 

बातमीवरून समजले. असे जलवादहनयांच ेजाळे खपूच उपय क्त ठरेल यात शंका नाही. पण 

त्यामधनू वाहाण्यासाठी पाणी दशल्लक रादहले पादहज ेना? सरकारचे जाहीर धोरण काहीही 

असो. या वषीच्या द ष्काळात दखेील भीमा खोऱ्यामधील पाणी वीजदनदमषतीसाठी 

वळदवले गलेे ही वस्त दस्थती आह.े दवजेसाठीच्या पाण्याला हात लावायचा नाही हा व्यवहार 

असेल तर या जलजाळ्यासाठी पाणी उपलब्ध असणार नाही. 

द सरी बातमी आह े कोयनचेे अवजल म ंबईकडे वळदवण्याची ! यासाठी 40000  

कोटी रु. खचष होतील असा अंदाज आह.े ही बातमी प ण ेयेथनू प्रकादशत होणाऱ्या द.ै सकाळ 

मध्य े प्रदसद्ध झालेली आह.े ही अत्यंत दनषेधाहष योजना आह े असे मला वाटते. कारण 

गोदावरी खोऱ्यात दनम्मा महाराष्ट्र सामावलेला आह.े या खोऱ्यात पाण्याचा त टवडा आह े

असे गलेी काही दशके तरी ददसते आह.े पण या खोऱ्यामधील मराठवाडा आदण पदिम दवदभष 

यांना पाणी पोहोचदवण्यासाठी काहीच योजना नाही. म ंबईसाठी वीजरूपान ेआधीच दकती 

पाणी खचष होते आह.े 2014 एदप्रल मधील एका वतृ्तान सार म ंबईची सरासरी 

गरज 2900 मे.वॉ. ची आह.े उनहाळ्यात एसी म ळे जी मागणी वाढते ती 500 मे.वॉ.हून जास्त 

आह.े म ंबईमधील केवळ पदिम रेल्वेची गरज 425 म.ेवॉ.ची आह े असे वतृ्तपत्रावरून 
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समजले. ज्या प्रदशेांत 15-17 इचं पाऊस पडतो त्या प्रदशेाला दस्थरता दऊे शकणारे 

पाणी 80 ते 90 इचं पाऊस पडणाऱ्या प्रदशेाकडे वळदवण े ह े न सते मखूषपणाचे नाही तर 

द ष्टपणाचे दखेील कृत्य आह.े असे नमदू करण ेमला भाग पडते आह.े 

आज जगाच्या लोकसंख्येच्या 16% लोक भारतीय आहते. प ढील 35 ते 40 वषाांत 

यामध्य ेअजनू 40 कोटी लोकांची भर पडेल असा अदंाज आह.े आपल्याकडे जगामधील 

गोड्या पाण्याच्या केवळ 4% गोडे पाणी आह.े वीज ह ेजर कळकीच ेबाळ ठरायचे नसेल तर 

दवजेचा अदनबांध वापर करण ेपरवडणार नाही. बंगळ रू येथील शास्त्रज्ञ श्री ए .के. एन. रेड्डी 

यांनी तीस वषाांपवूीच ह ेसांदगतले होते. काही वीजवापर टाळून, वीजवापर कायषिम करून 

आदण काही अपारंपाररक स्त्रोतांचा उपयोग करून नवीन औदष्णक दनदमषती न करता कनाषटक 

राज्यामधील प्रत्येक घरास, शतेी पंपास आदण कारखानयास वीज प रदवण ेशक्य आह ेअसे 

त्यांनी त्या वेळीच दाखवनू ददले होते. Development, Energy& Environment ही 

त्यांची प दस्तका प ण ेयेथील पररसर या पयाषवरणिेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेने प्रकादशत केली 

आह.े तो अदतशय महत्त्वाचा दवचार आह.े प्रयास संस्थेच्या अभ्यासामधनू आपल्याला 

आताच्या वास्तवाची जाणीव होते आदण रेड्डी यांनी तीसहून अदधक वषाांपवूी मांडलेल्या 

दवचारांचे महत्त्व मनावर ठसते. 

 

मराठी दवज्ञान पररषद, प णे दवभाग यांच्याकडून १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी पवूषप्रकादशत. 

Marathi Vidnyan Parishad Pune Vibhag - http://mavipapunevibhag.blogspot.com/2016/08/blog-post.html 

▲▲▲ 

लेखक :  हेमंत गोळे, बँदकंगिेत्रातूनसेवादनवतृ्त, हौशीप्रयोगशीलशेतकरी 

इ-मेल : hemantgole1@gmail.com फोन-९४२३५७४०१४ 

प्रयास या संस्थेच्या संकेतस्थळावर त्यांची प्रकाशन े उपलब्ध आहते. 

Development, Energy & Environment ही प दस्तका ‘पररसर’च्या 

संकेतस्थळावर वाचायला दमळेल. Tata Power Tail Race Water असा 

शोध इटंरनेटवर घतेल्यास त्याबद्दल मादहती दमळते. म ंबईच्या दवजेच्या 

गरजेबाबत इटंरनेटवर मादहती दमळते. मी प्रदतदष्त वतृ्तपत्रांमधील 

त्याबद्दलची वतेृ्त या लेखासाठी ग्राय धरली आहते 

http://www.blogger.com/profile/11519792759818981324
http://www.blogger.com/profile/11519792759818981324
http://mavipapunevibhag.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
http://mavipapunevibhag.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
mailto:hemantgole1@gmail.com
mailto:hemantgole1@gmail.com
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पाच मिमिटाांत मिश्वाची सफर 

लेखक : प्रियदप्रशिनी कर्वे 

 प्रर्वश्वाची उत्पत्ती साधारण १३.७ अब्ज र्वर्ाांपरू्वी एका महास्फोटातून झाली, ह्या 

प्रसधदाांताला आता सार्विप्रिक मान्यता प्रमळालेली आह.े पण आज जे प्रर्वश्व आपल्याला 

आपल्या पथृ्र्वीभोर्वती प्रदसते आह,े तसेच्या तसे महास्फोटातनू प्रनमािण झाले नाही. 

महास्फोटानांतर काही काळ गले्यार्वर तारे प्रनमािण झाले, ताऱयाांच्या अांतरांगातील 

घडामोडींमधनू नर्वनर्वीन मलूद्रव्ये प्रनमािण होत गलेी. आपला सयूि र्व त्याभोर्वतालचे पथृ्र्वीसह 

सर्वि ग्रह साधारण ५ अब्ज र्वर्ाांपरू्वी प्रनमािण झाले. महास्फोटानांतर पदार्ि बाहरे फेकले गेले, ते 

अजनूही पळतच आहते – प्रर्वश्वाचे िसरण होते आह.े 

आपल े ह े प्रर्वश्व प्रकती मोठे आह,े 

आपण पथृ्र्वीर्वरून प्रर्वश्वाची अांप्रतम सीमा 

पहाता येईल असे तांिज्ञान प्रनमािण करू 

शकतो का? साधया डोळयाांनी आपण 

आपल्या सयूिमालेतले आपल्या जर्वळपासच े

ग्रह पाहू शकतो, तसेच सयूिमालेच्या जर्वळच े

काही तेजस्र्वी तारेही आपल्याला ओळख ू

येण्याइतपत प्रदसतात. गपॅ्रलप्रलओन ेदपु्रबिणाचा 

शोध लार्वल्यानांतर आपल्याला गरुूच े चांद्र 

प्रदसले, शनीच ेकडे प्रदसले आप्रण आपल्या आजबुाजचू ेइतर काही बारकार्वे आपण धुांडाळू 

लागलो. हबल दपु्रबिणीमळेु आपल्या दृष्टीचा पल्ला बराच लाांबला. रेप्रडओलहरी पकडणारी 

दबुीण ही त्याच्याही पढुची पायरी आह.े लाांबलाांबनू येणारी प्रर्वद्यतुचुांबकीय िारण े पकडून 

त्याांच्या अभ्यासातून आपण प्रर्वश्वाचे रूप पहातो आहोत. 

 

आपली पृथ्िी 
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पण आपण प्रकतीही 

तांिज्ञान सधुारत नलेे, तरी 

पथृ्र्वीभोर्वती एका प्रर्वप्रशष्ट 

प्रिज्येच्या पलीकडच े प्रर्वश्व 

आपल्याला पथृ्र्वीर्वरून 

कधीच प्रदस ूशकणार नाही, ह े

तुम्हाला माहीत आह ेका? ही 

मयािदा आली आह,े 

िकाशाचा प्रकां र्वा 

प्रर्वद्यतुचुांबकीय िारणाांचा र्वेग 

मयािप्रदत असण्यामळेु. 

प्रर्वद्यतुचुांबकीय िारण े प्रकां र्वा 

िकाश एका सेकां दाला ३ र्वर 

आठ शनू्ये इतके प्रकमी अांतर 

काटतो. हा र्वेग प्रर्वश्वातला 

सर्वािप्रधक र्वेग असला, तरी 

तो मयािप्रदत आह.े १ र्वर्ाित 

िकाश प्रजतके अांतर काटतो, 

त्याला एक िकाशर्वर्ि असे 

म्हणतात. महास्फोटातूनच 

िकाश प्रनमािण झाला, आप्रण 

त्याने पळायला सरुूर्वात 

केली. १३.७ अब्ज र्वर्ाांपरू्वी 

पळू लागलेला िकाश आज 

 
आपली सरू्यिामलका 

 

'मिल्की िे' आकाशगांगा 

 
प्रकाशािे पृथ्िीपासूि प्रिास केलेला िेळ : १०० दशलक्ष िरे्ष  

आपण आतापरं्त शोधलेल्र्ा आकाशगांगा 
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१३.७ अब्ज िकाशर्वर् े इतके अांतर कापनू गेला आह.े म्हणजेच पथृ्र्वीच्या भोर्वताली 

कोणत्याही प्रदशलेा आजप्रमतीला आपण प्रकतीही शक्तीशाली दपु्रबिण र्वळर्वली तरी १३.७ 

अब्ज िकाशर्वरे् यापेक्षा जास्त अांतरार्वरची िारण ेआपल्यापयांत पोहोचचू शकत नाहीत. 

यापप्रलकडचे प्रर्वश्व आपल्याला प्रदसत नाही. 

आपल्या प्रनरीक्षणाच्या टप्पप्पयातल्या या प्रर्वश्वाबद्दल माि आता आपल्याला बरीच 

माप्रहती आह.े ह्या 

प्रर्वश्वाचे आपल्याला 

दशिन घडर्वणारा हा 

केर्वळ सहा प्रमप्रनटाांचा 

अप्रतशय निेदीपक असा 

प्रव्हप्रडओ अमेररकन 

म्यपु्रझअम ऑफ नॅचरल 

प्रहस्टरी र्व रूबेन 

म्यपु्रझअम ऑफ आटि 

याांनी बनर्वला आह.े 

त्याची प्रलांक आह े – 

https://www.youtu

be.com/watch?v=17jymDn0W6U जरूर पहा. प्रशक्षकाांनी शाळाांमधये िोजेक्टर 

र्वापरून मोठ्या पडद्यार्वर प्रर्वद्याथ्याांना हा प्रव्हप्रडओ जरूर दाखर्वार्वा. 

  

▲▲▲ 

लेखक : मप्रर्दमशयिी किे, समपु्रचत  एन्व्हायरो टेक, पणेु याच्या सांस्र्ापक, सांचालक 

इ-मेल: pkarve@samuchit.com 

 

क्िासार : मिश्वातली आपण पाहू शकत असलेली सिायत 

लाांबची िस्तू 
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मनीमाऊ चालली कामाला  

लेखक : रिनचीन 

अनुवाद : यशश्री पणुकेि  

 

काल आमची जिा कटकट झाली. मी छान काम कित बसले होते आणण णतन े

िागावनू गिुगिु केली. णतचं खाण ंगाि होतं. फ्रीजमधनू काढून लगचे णतला खायला द्यायच ं

नसतं ह ेमला तिी कधी समजणाि आह ेकोणास ठाऊक? 

“तू इतकी कृतघ्न मांजि आहसे ना ! खाण ं गाि झालं म्हणनू काय झालं? सािखी 

कुिकुि कित असतेस. एखाद ंकाम का नाही कित?” 
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“तू तिी काय काम कितेस गं?” मनी णिस्कािली, “मी खाते णपते आणण झोपते. तू पण 

तेच ति कितेस” 

“आणण दधुासाठी पैसे कोण आणतं?” 

“मी स्वतःच ं पोट भरू शकते म्हटलं. मला उंदीि पकडता यतेात. पण घिात इतके 

उंदीिच नाहीत त्याला मी काय किणाि?” 

“आता ही पण माझीच चकू आह े का?” मी णतला वेडावत म्हणाले, “आळशी 

कुठली ! चल चालती हो” मग ती पळून गलेी. बिाच वेळ कुठे णदसली नाही. पाि संध्याकाळी 

आली. “मला तलुा काहीतिी सांगायचंय.” टेबलावि बसत ती म्हणाली. मी खचुीत टेकत 

म्हणाले. “काय?” 

“तलावाच्या त्या बाजलूा एक मोठं ऑणिस आह.े णतथे मला काम णमळालंय. त्यांनी 

मला उंदीि पकडायला सांणगतलंय.” माझा णतच्या बोलण्यावि काही णवश्वास बसला नाही पण 

मी म्हणाले, “अिे वा!” 

“मी उद्या जाऊन सगळं नक्की ठिवनू येते. पगाि, कामाचं स्वरूप वगिेै” 

“ठीक आह”े माझी मनी चांगल्या बाता मािायला लागलीय. दसुऱ्या णदवशी 

संध्याकाळी णतच्याशी पनु्हा एकदा बोलल्यावि मला णतच्या बोलण्यात थोडं तथ्य वाटायला 

लागलं. मला जे समजलंय ते सांगतेय. णतला कोणत्यातिी ऑिीसात काम णमळालं होतं. णतन े

सांणगतल्याप्रमाण ेती पगाि, काम वगैिे ठिवनू आली होती. पण सगळं काही सहजरित्या झालं 

नव्हतं. कामाच ंठिवत असताना ऑणिसच्या लोकांशी णतचा जिा वाद झाला होता, ती उंदीि 

पकडणाि आणण खाणाि म्हणज े तेच णतचं जेवण असणाि. बघायला गलंे ति ती 

ऑणिसच्याच मालकीची वस्त ूखाणाि म्हणनू णतच्या पगािातून ते या जेवणाचा खचच कापनू 

घणेाि होते.  

“ह ेकाही बिोबि नाही” ती म्हणाली होती. “उंदीि तुमच्या काहीच कामाच ेनाहीत. 

या जागलेा उंदीिमकु्त किण ं ह े माझं काम आह.े उंदिांचं मी पढुे काय किावं हा माझा प्रश्न 
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आह.े मी माझं काम किीन आणण ठिल्याप्रमाण ेतुम्ही माझा पगाि द्यावा हचे ठीक आह.े” ह े

बोलून ती पित आली. 

हा सगळा णदवसभिातला प्रकाि णतने सांणगतल्यावि माझा कालचा अणवश्वास उडून 

चालला होता पण नवीन शंका सदु्धा यायला लागल्या. “त ूकरू शकशील ना?” मी म्हणाले, 

“ते तझु्या पगािातली प ैन प ैवसलू होईपयतं तुझ्याकडून काम करून घतेील. मालक मंडळी 

याबाबतीत िाि हुशाि आणण पक्की असतात.” 

“हो, माणहतीय मला” माझ्याकडे णतखट नजिेनं बघत ती णिस्कािली आणण म्हणाली, 

“पण मी असं करून ठेवलंय की ते मला पणूच पगाि दतेील आणण मी जे उंदीि खाईन त्याच ेपैसे 

सदु्धा कापणाि नाहीत. जोपयंत णतथे उंदीि आहते तोपयतंच मी णतथे जाईन. आणण मला वाटतं 

णतथे नेहमीच उंदीि असतील. णतथली गटािं घाणिेडी आहते आणण कागद, कचिा भिपिू 

आह.े” 

“मनीमाऊ तू चांगलाच सौदा केलायस. माझ्यापेक्षा तिी नक्कीच चांगला.” शेवटी 

मला मान्य किावंच लागलं. 

“तू ति अगदी भोळी आहसे. मला जगिहाटी चांगली समजते. माझं काही 

तुझ्यासािख ंनाही.....मला ति िक्त माझ ेपैसे हवेत.” ती म्हणाली, “चला आता गप्पा बास 

झाल्या.  मला माझं काम करू द.े माझी स्वच्छता आणण झोप याकडे तिी लक्ष द्यायला हवं 

ना” नंति णतन ेचाटून चाटून स्वतःचं अंग साि केलं आणण माझ्या पलंगावि मध्यभागी अगं 

मडुपनू झोपनू गलेी. 

सकाळी मी जागी झाले ति ती माझ्या छातीविच बसलेली होती. “चल मला दधू द.े 

मला कामावि जायचंय. वेळेवि जायला पाणहज ेना.” 

मी णतला दधू णदलं आणण ती णनघाली. वाटेत लोक णतच्याकडे पाहात होते पण माझी 

मनीमाऊ, णतने कोणाचीही पवाच केली नाही. आमच्या माणहतीत कामावि जाणािी ही पणहलीच 

मांजि होती. 

इतक्यात मागन ं एका मोटािीने आवाज कित जोिात ब्रके लावला. “त ू ति मला 

णचिडूनच टाकलंस.” मांजि गिुगिुली. “जिा नीट बघनू चालव गाडी”. 
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एवढ्या मोठ्या िस्त्यावि सगळीकडूनच गाड्या येत होत्या. काही ति णतच्या 

अंगाविच आल्या. मनीमाऊन े इकडे णतकडे पळापळ केली आणण शेपटीच्या िटकाऱ्यान े

णचडणचड बाजलूा सारून पढुे णनघाली सदु्धा! वाटेत णतला तलाव णदसला. हा तलाव आमच्या 

शहिाची शान होता. णनळं शांत पाणी चमकत होतं. आता िोजच ती या िस्त्याने जाणाि होती. 

“पित यतेाना मी तलावाच्या पाण्यात पोहायला जाईन णकंवा शांतपण े णकनाऱ्यावि बसनू 

िाहीन. मिायला उतावीळ झालेला एखादा मासा अलगद माझ्या तोंडात पडेल.”  स्वतःशीच 

बोलत ती पढु ेगलेी. 

जेव्हा ती ऑिीसपाशी गेली तेव्हा दिवाज्यावि उभ्या असलेल्या एका माणसान े

णतला िणजस्टिमध्य े सही किायला सांणगतलं. तो म्हणाला, “तलुा उशीि झालाय. सगळे ९ 

वाजता येतात.” 

 “अिे, पण मी एकच णमनीट उणशिा आलीय.” 

“त्याने काही ििक पडत नाही. तीन णदवस उशीि झाला ति मणहनाअखिे पगािातून 

एक णदवसाचा खाडा कापला जाईल.” 

“िक्त एका णमणनटासाठी?” वाद घालायची सवय होतीच माझ्या मांजिीला. 
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“ह ेबघ असा नाहक वाद घालून त ूअजनू एक णमनीट वाया घालवलं आहसे. आणण 

अजनूही लक्ष णदलं नाहीस ति आणखी एक णनयम मोडशील त.ू आपल्या कामाणशवाय 

कोणाशीही ३ णमणनटापेक्षा जास्त बोलायचं नाही हा णनयम आह.े” 

णनयमांच्या ओझ्याखाली दबलेली मांजि ऑिीसात गलेी. आत गेल्यावि णतला 

टेबल खचु्यांनी भिलेल्या एका मोठ्या खोलीत नलंे. णतला इथेच काम किायच ं होतं. णतन े

सरुुवात केली. पणहल्यांदा ति काहीच णदसलं नाही पण तेवढ्यात कुिकुिाट ऐकू आली... 

आता मजा सरुु झाली. णतने पणूच ऑणिसभि उंदिाचा पाठलाग केला.. वाटेत णकती अडथळे 

आले...टेबलाच े पाय, खचु्याच, लोकांचे पाय, णपशव्या, पाण्याच्या बाटल्या.....इकडून आत 

गेली, णतकडून णनघाली....आत बाहिे...पढु ेमागे.. नसुती पळत होती उंदिामागे. दपुािभि ती 

पळतच होती. शेवटी एक उंदीि मलेा. त्याला एका कोपऱ्यात नेऊन ती खायला लागली. 

“अिे दवेा! ही घाणिेडी मांजि बघा काय खातीय” एका बाईने णकंचाळी मािली. 

“उि! मला शांतता णमळणािच नाहीय ेका?” मांजिीला वाटलं. ती अजनू कोपऱ्यात घसुली 

आणण णतने उंदीि खाण ंचालचू ठेवलं. 
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तेवढ्यात कोणीतिी म्हणालं, “इकडे ही मांजि पखु्खा झोडतीय आणण णतकडे उंदीि 

आमच्या णपशव्यांवि उड्या मारून मारून ऑणलंणपकची तयािी कितायत. काय िाव! याच 

कामाचा पगाि दतेोय का आपण णतला?” मांजिीने मग मलेेला उंदीि णतथेच टाकला आणण 

णजवंत उंदीि पकडायला धावली. 

अचानक सगळीकडे गोंधळ माजला. मोठे साहबे िािच िागावले होते. “बघा या 

मांजिीन ेकाय केलंय. मलेेला उंदीि माझ्या खचुीखाली टाकून खशुाल णनघनू गेलीय.” त्यांनी 

कोणालातिी बोलावनू ते स्वच्छ किायला सांणगतलं. ज्याला सांणगतलं तो म्हणाला, “मला 

वाटतंय की माझा पगाि वाढवला पाणहज.े ह ेकाही माझं काम नाहीय.े” 

“मांजिीच्या पगािातून कापनू घ्या” कोणीतिी सल्ला णदला. 

मांजि गिुगिुली, “तुम्ही थोडा वेळ णदला असता ति मी उंदीि खाऊन टाकला असता. 

उंदिाचा कचिा साि किण ंह ेपण ति माझंच काम आह,े हो ना?” 

“बघा कशी गिुगिुतीय. एक ति आळशी आणण वरून ही दादाणगिी.” 

मांजि णदवसभि पळत िाणहली, लोकांच्या पायाखाली येत िाणहली. णतला वाटलं, 

पाळीव मांजि असण ं सोप ं आह.े लोक तमुच्याकडून काम करून घतेात पण त्याबदल्यात 

थोडावेळ त्यांच्या मांडीवि बसनू लाड केले की झालं. कामगाि मांजि होण ंकठीण आह.े पैसे 

द्यायची वेळ आली की ह ेलोक काय णवचाि कितात कोणास ठाऊक! 

ऑणिस णतच्यासाठी नव्हतंच. एकति णतथल्या िणनचचिमळेु णतला काम किण ंजमतंच 

नव्हतं आणण ही इथली माणसं, सािखी इकडून णतकडे णिित आणण बोलत िाहतात. इथली 

प्रत्येक गोष्ट त्यांच्या सोयीने बनवली होती. ती जि त्यांच्या पायात आली ति लगचे ते तक्राि 

किायला लागत. 

“माझ्या कामाचं महत्त्व माणहती तिी आह े का या लोकांना? त्यांच्यासाठी केलेले 

णनयम ते मला लाव ूशकत नाहीत.” णतच्या मनात आलं पण णतच ंकोण ऐकणाि? आत्तातिी 

णतला त्यांच्या पिीक्षेत पास व्हायच ंहोतं. 
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संध्याकाळी घिी यतेाना णतच ंतलावाकडे लक्षच नव्हतं. आता त्याच्या पाण्याचा िंग 

गडद णनळा होता आणण ऑणिसातून घिी जाणाऱ्या गाड्यांचे णदव े त्यात झगमग प्रकाश 

टाकत होते. अंधाि व्हायला लागला होता आणण ती दमलेली होती. घिी जायला उशीि 

किण्यात अथच नव्हता. यावेळी गाड्यांच्या ककच श ब्रेकच्या आणण पें पें हॉनचच्या आवाजान ेती 

घाबिली आणण िस्त्याच्या कडेन ेचालू लागली. णतचा बंडखोिपणा आणण भांडकुदळ वतृ्ती 

जिा कमजोि झाली. 

“कसा गलेा आजचा णदवस?” माझ्या टेबलाजवळून ती जाताना मी णतला हसत हसत 

णवचािलं. 

“मला माझं जेवण द.े बास. जास्त शहाणपणा किायची गिज नाही” ती माझ्यावि 

गिुगिुली. 

“का, तुला खायला उंदीि नाही णमळाले का?” 

“नाही, ते म्हणाले की ते ऑणिसच्या मालकीच ेआहते.” 

“मग तू णतथेच का नाही खाल्लस त्या उंदिांना?” 
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“मला उंदीि खायची पिवानगी िक्त जेवणाच्या सटु्टीतच आह.े आणण ही सटु्टी िक्त 

पंधिा णमणनटं असते. एवढ्याशा वळेात णकती उंदीि खाता येणाि? जवेणाच्या सटु्टीपयंत उंदीि 

कुठेतिी ऑणिसातच ठेवण्याची पण सोय नाही. मग काय िेकून द्यावे लागले.” सगळा 

अन्याय एका दमात सांगनू टाकल्यावि ती शांत झाली. आपल्या शेपटीशी खेळत िाणहली. 

“तुला वाटतंय का तू उद्या ऑणिसला जाऊ शकशील?” मी जिा निमाईनं णतला 

णवचािलं. प्रथमच मला णतच्याबद्दल उमाळा दाटून आला. मी एका वाडग्यात दधु गिम 

किायला घतेलं. “तो णवचाि उद्या किीन” ती म्हणाली. “आत्तातिी मला वाटतंय की मी खपू 

माणसांसोबत काम केलंय” णतने सगळं दधू णपऊन टाकलं आणण माझ्या मांडीत येऊन पडली. 

सडू घ्यायचा मोह मला आविला नाही, “ति आता तलुा कळलं असेल कामगाि 

माणसू होण ंसोप ंनाहीये.” 

“हो सोप ं नाहीये पण मला वाटतंय मला जमले...आणण दसुिं म्हणजे..” माझ्या 

डोळ्यात सिळ बघत ती म्हणाली, “तू माझं काम करू शकशील का? उंदीि पकडायचं आणण 

खाण्याचं...ह?ं” 

“कदाणचत मी णशकू शकेन. पण कशाला णशकू? ह ेकाम किायला माझ्याकडे माझी 

मनीमाऊ आह ेना.” 

“हचे ति मी म्हणतेय ना. तू मला खायला घालायला असताना मी कशाला उंदीि 

पकडू?” 

“मी तुला पळवनूही लाव ूशकते” मी. 

“मग मी तझु्या घिात चोरून खाईन नाहीति कबतुि मारून खाईन. ह े तलुाही 

आवडणाि नाही आणण तझु्या शेजाऱ्यांनाही नाही.” 

“मी तलुा इथे, माझ्या घिी बोलावनू आणलं नव्हतं. आणलं होतं का? नाही ना?” मी 

पण िटकािलं. स्वतःच्या गैिवतचनाचा णकंवा चकुीच्या वागण्याचा दोष ती मला दते होती 

याचा मला िाग आला. 

“तू घि केलंस म्हणनू मी घिगतुी पाळीव मांजि झाले. त ू जे मांडलंयस ते तलुा 

सांभाळलं पाणहजे, हो की नाही?” असं म्हणनू णतन ेडोळे णमटले. णतला असं झोपलेलं पाहून 

मी हा णवचाि मान्यच करून टाकला, णतच ंघोिण ंआणण हा णवचाि, बस!  
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दसुऱ्या णदवशी ती पनु्हा माझ्या छातीवि स्वि झाली. “उठ, मला जायचंय.” 

“तू पनु्हा जाणाि आहसे?” 

“हो” 

“पण मला वाटलं तुला ते काम आवडलं नाहीय.े” 

“मी किीन.” 

“तू आमच्या चालीिीती णशकते आहसे.” 

“काय इलाज? तुझ्यासािखी मालकीण असल्यावि मला काही न काही मागच 

शोधलाच पाणहज.े” ती गिुगिुली. 

“तुला नाही माणहती, णतथे सगळे माझ्यासािख ेआहते.” मी पटुपटुले. 

“तुझ्यापेक्षा वाईट.” ती म्हणाली. “पण म्हणनू काही त ूचांगली ठित नाहीस.” 

“कदाणचत मी सधुारू शकते.” मी उठून बसायचा प्रयत्न कित म्हणाले. 

“लवकिच ! जेव्हा मी बदलेन तेव्हा तुझ्याकडे काही पयाचयच िाहणाि नाही, तलुा 

सधुािावंच लागले” असं बोलून ती दधुाच्या वाडग्याकडे गेली. णतथे उभी िाहून वाट पाहू 

लागली की ती जशी णतची भणूमका कितीय तशी मी माझी भणूमका कधी किेन याची. 

 

णहदंी संदभच अंक ११९ मधनू साभाि. 

▲▲▲ 

लेखक: रिनचचन, मध्यप्रदेश आणण छत्तीसगड येथे णवणवध संघटनांशी संलग्न, कथा णलणहतात. 

णहदंी अनवुाद: सशुील जोशी, एकलव्यच्या स्रोत णिचि मध्ये कायचित, णवज्ञान णशक्षण आणण लेखनात रुची.  
सवच णचत्रे: ऋषीतोनॉय दत्ता, आंबेडकि णवद्यापीठ णदल्ली येथे णव्हज्यअुल आट्चस मध्ये पदव्यतु्ति णशक्षण 

घेत आहते. काडेपेटीच्या डब्या, झाडांची साल, मतृ कोळी, िोटो, कथा, प्रसंग आणण आठवणी जमवण्याचा 

त्यांचा छंद त्यांच्या कामातून प्रत्ययास येतो. 
मिाठी अनवुाद: यशश्री पुणेकि, शैक्षणणक संदभच टीममध्ये सहभागी. 

इ-मेल : yashashreegpunekar@gmail.com 
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विज्ञान रंजन स्पर्ाा २०१९ - उत्तरे 

 

प्र. १ – वनरीक्षण  करून उत् तरे द्या.  

1) कॅरम बोर्भच्या मधल्या वर्तभळाचा व्यास सोंगटीच्या व्यासाच्या णकर्ी पट असर्ो?  

  - सहा  

2)  सतईचा नंबर णर्च्या कोित्या गतिधमाभशी णनगर्ीर् असर्ो? 

 - व्यासाशी वनगडीत असतो. १००=०.१विवि.  

3) उर्े राहून, गतर्घ्यावर बसनू आणि मांर्ी घालनू र्तमच्या येिाऱ्या उंचीच े गतिोत्तर 

णलहा.  

  - ४:३:२ 

4) शेर्र्ळ्यार्ल्या प्लाणटटकचा पन्हा णकर्ी असर्ो? 

 - ८ िीटर 

5) कत त्री कोित्या णदशेला र्ोंर् करून णवष्ठा टाकर्ार्? 

  - दवक्षणोत्तर वदशेला  

6) 4 फेब्रतवारी 2019ला पहाटेच्या अंधारार् पवेूला णदसिाऱ्या ठळक चांदण्या 

कोित्या? 

 - गुरु, शुक्र 

7) काजे करण्याच्या मशीनवर काजे कसे होरे्? 

 - आर्ी काज्याची कड दोऱ्याने पक्की करतात िग भोक पडतात. 

8) झोप लागर् असर्ाना कोित्या क्रमान ेआपल्या शारीररक णक्रया बंद होर् जार्ार्? 

 - स्नाय ू वशविल होतात. डोळे जडाितात, किी ऐकू येऊ लागतं. श्वास 

िंदाितो. हृदयाचे ठोके िंदाितात. शरीराचे तापिान किी होते. 

9) बाटलीर्ल्या शीर्पेयार् थोरे् दधू घार्ले र्र काय होरे्? 

 - दुर् नासते आवण साका खाली बसतो. 
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10) वजन काट्यावर र्ाठ उर् ेराहून केलेले वजन आणि वाकून केलेले वजन यार् कोिर्ा 

फरक पर्र्ो? 

 - िजन किी भरते. 

 

प्र. 2 – खालील विर्ानांिर्ील िी कोण?  

1) मी चंद्रावरील पाण्याचा शोध लाविारा र्ारर्ीय आह.े - वजतेंद्रनाि गोस्िािी 

2) ऑगटट 2018 मध्ये रे्हरारू्न रे् णदल्ली ह ेउर््र्ाि मी जैव इधंनावर केले. 

 - स्पाईस जेट बॉम्बरडायर Q400 

3) मी आकर््यार् माणहर्ी जमा करून णवशे्लषि करर्ो आणि व्यवहारार् उपयोग 

सांगर्ो. - सखं्याशास्त्रज्ञ 

4) रंग गतलाबी गर पांढरा ! आर् काळ्या णबयांचा पसारा !! - ड्रगॅन फु्रट  

5) मी कोित्याही जणमनीर् उगविारे रे्ल बी - िोहरी  

6) मी एक रेशमासारखा पि कृणत्रम धागा. - रेयॉन 

7) एकासारख्या आम्ही दोघी । र्टेर् नाही कधी ।। - सिांतर रेषा  

8) मी सार्ार्ले एक. पांढरेशतभ्र, गारेगार आणि जगार् एक नंबर वादळी. - अंटावक्टाका 

9) पावसाळ्यार् सवाभणधक ओला कचरा आमची पोरे संपवर्ार्. - िाशी / िेगॉट 

10) मी हरवलो र्र काय होईल असे वाटिाऱ्या र्ावनेला नोमोफोणबया म्हिर्ार्, मी 

कोि? - िोबाईल  

 

प्र. 3 – चूक की बरोबर? ‘चूक असल्यास दुरुस्त करा’ 

1) राजटथान र्ापला र्र र्ारर्र्र चांगला पाऊस होर्ो. - बरोबर  

2) सवभ प्लाणटटक जैवणवघटनशील असर्ार्. - चूक  

 - सिा प्लावस्टक जैिविघटनशील नसतात 

3) हवा कधी न संपिारे नैसणगभक संसाधन आह.े - बरोबर  

4) अंधारार् फोटो क्ष णकरि वापरून काढर्ार्. - चूक 

 - अंर्ारात फोटो अिरक्त (इन्फ्फ्रा रेड) वकरण िापरून काढतात. 
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5) र्लावार्ल्या बोटीर्ला मािसू णकनाऱ्याकरे् र्ोंर् करून चालला र्र बोट 

णकनाऱ्याकरे् जाईल. - चूक.  

 - बोट वकनाऱ्याच्या विरुद्ध वदशेला जाईल. 

6) आपल्या उंचीच्या णनम्म्या उंचीच्या आरशार् आपली प्रणर्मा णनम्मी णदसरे्. - चूक.  

 - प्रवतिा पूणा वदसते. 

7) पथृ्वीवरील सवभ लोकांनी एकाच वेळी उंच उर्ी मारली र्र पथृ्वाची गर्ी कमी होईल. 

 चूक. - काहीच फरक पडणार नाही. 

8) चंद्रामतळे सयूभग्रहि र्से बतध, गतरु, शतक्र मतळे णपधान होरे्. - बरोबर  

9) उकळत्या पाण्यार्ल्या बतर्बतर््यार् ऑणससजन असर्ो. - चूक.  

 - उकळत्या पाण्याच्या बुडबुड्यात पाण्याची िाफ असते.  

10) आपला रोग दतसऱ्याला णदल्यावर आपि बरे होर्ो. - चूक.  

 - आपण तर बरे होत नाहीच उलट रोग पसरतो. 

 

प्र. 4 – शास्त्रीय कारणे वलहा 

1) त्वचेखालच्या रक्तवाणहन्या णनळसर णहरवट णदसर्ार्. 

 त्िचेिर पडणारा लाल प्रकाश रक्ताकडून शोषला जातो तर काही 

त्िचेकडूनही शोषला जातो. 

2) सकाळी उठल्यावर र्ोळ्याला णचपरे् आलेली असर्ार्. 

 रात्री झोपेत डोळ्यातील घाण डोळ्यांच्या कडेला जिा होते आवण वचपडे 

म्हणून बाहेर पडते. 

3) घामाला वास असर्ो पि अश्ूंना वास नसर्ो. 

 घािात त्िचेबाहेर टाकलेली वकंिा त्िचेिर असलेली रसायने विसळतात 

त्यािुळे घािाला िास येतो. पण अश्रतू िात्र अशी रसायने नसतात. 

4) ज्वलनशील माल नेिाऱ्या ट्रकच्या मागच्या बाजलूा धार्ूच्या साखळ्या लोंबर् 

असर्ार्. 

 घषाणािुळे वनिााण होणारी वस्िर विदु्यत वनरस्त करण्यासाठी िागच्या बाजूला 

र्ातूच्या साखळ्या लोंबत ठेितात. 
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5) रात्री दरूवरचे आवाज टपष्ट ऐकू येर्ार्. 

 रात्री इतर आिाज किी झालेले असतात आवण तापिान किी झालेले 

असते. तेव्हा हिेचे रेणू िेगाने वफरतात आवण म्हणून ध्िनीतरंग जलदपणे 

प्रसाररत होऊ शकतात आवण लांबिर जाऊ शकतात. िंडीच्या वदिसात हे 

जास्त जाणिते. कारण िंडीत रात्री तापिान खूप किी होते. 

6) मोटारीच्या काचांच ेर्तकरे् टोकदार होर् नाहीर्. 

 िोटारीच्या काचेच्या दोन तुकड्यांत पातळ पॉवलविनचा पडदा घातलेला 

असतो. या काचा फुटल्या तरी आजूबाजूला उडत नाहीत, आवण अगदी 

आतला िर तुटून उडाल्या तरी टोकदार तुकडे होत नाहीत त्यािुळे त्या गोळा 

करणे सोपे जाते. तसेच या योगे िाहनचालक आवण पुढील सीटिर 

बसणाऱ् याचे या काचा घुसनू होणाऱ् या इजेपासनू रक्षण होते. 

7) अंगावरून वारा गेला की गार वाटरे्. 

 हवेच्या रेणंूच्या सपंकाािुळे आपल्या शरीराचे तापिान किी होते, विशेषतः 

िंड हिा आवण िेगिान िारा असेल तेव्हा. िारा आपल्या त्िचेच्या 

तापिानापेक्षा गार असतो. तेव्हा आपले शरीर हिेच्या रेणंुना ऊजाा हस्तांतररत 

करते. 

8) बंद कारच्या काचेर्ून आर्ल्या गोष्टी नीट णदसर् नाहीर् पि बाहरेच्या टपष्ट णदसर्ार्. 

 कारची काच वटन्फ्टेड असते. सार्ारणपणे ज्या बाजूला वटन्फ्टेड असते त्या 

बाजूला दुसऱ्या बाजूपेक्षा गडद असते. उजळ बाजूला प्रकाश वदसतो आवण 

प्रवतवबबंांिुळे आपण पाहू शकत नाही. तिावप, गडद बाजूला प्रकाश किी 

परािवतात होतो. आवण आपल्याला बाहेरचे वदस ूशकते. 

9) र्णूटथर उपग्रहाला पथृ्वीर्ोवर्ी एक प्रदणक्षिा करायला 1436 णमणनटे लागर्ार्. 

 जो उपग्रह पृथ्िीच्या िेगानेच वफरत असतो त्याला भूवस्िर उपग्रह म्हणतात. 

पृथ्िीला स्ितः भोिती वफरायला १४३६ विवनटे लागतात. तोच त्याचा िेग 

असल्याने त्यालाही वततकाच िेळ लागतो. 
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10) रे्मत इणंजन गार्ीच्या प्रत्येक र्ब्यावर सौर णवद्यतर् पॅनल्स लावलेले असर्ार्. 

 डेिु ही वडझेल िल्टीपल युवनट वकंिा डीएिय ूऑन-बोडा डीझल इवंजनांद्वारे 

चालविली जाणारी टे्रन आहे. एक वकंिा अवर्क डबयांिध्ये इवंजनांचा 

सिािेश असल्याने डेिुला स्ितंत्र लोकोिोवटव्हची आिश्यक नसते. 

सयूााच्या उजेतून विदु्यत वनिााण करून त्याद्वारे ही टे्रन चालिली जाते. 

त्यासाठी प्रत्येक डबयािर सौर विदु्यत पॅनल्स लािलेले असतात.  

 

प्र. 5 – िोडक्यात उत्तर वलहा.  

1) एका वषी एक जानेवारीला मगंळवार होर्ा र्र दहाव्या वषी कोिर्ा वार असेल? 

 सािान्फ्य िषाांत एक वदिस जादा असल्याने पुढील िषी त्याच तारखेला िार 

१ वदिसांनी पुढे जातो. त्यािुळे दहा िषाांनी शुक्रिार येईल. लीप िषाांत २ 

वदिस जादा असल्याने पुढील िषी त्याच तारखेला िार २ वदिसांनी पुढे 

जातो. दहा िषाात िध्ये २ वकंिा ३ लीप िषा येऊ शकतात त्यािुळे रवििार 

वकंिा सोििार येऊ शकतो. 

2) र्रर्ीची वेळ व चंद्राची णर्थी यांचा संबंध काय? 

 पृथ्िीिरील सिुद्रांिध्ये होणारे भरती - ओहोटीचे चक्र हे चंद्राच्या 

गुरुत्िाकषाणािुळे होते. चंद्राच्या गुरुत्िाकषाणािुळे पृथ्िीच्या चंद्राकडील 

बाजूिरील पाणी हे इतर भागांपेक्षा चंद्राकडे जास्त ओढले जाते. पृथ्िीच्या 

वफरण्यािुळे हे पाणी वकनाऱ्यािर येते. एका वठकाणी भरती आलेली 

असताना पृथ्िीच्या चंद्राविरुद्ध बाजूिर ओहोटी आलेली असते. चंद्राला 

पृथ्िीभोिती एक फेरी िारण्यासाठी सार्ारण २४ तास (२३ तास ५६ विवनटे 

४ सेकंद) लागतात. त्यािुळे भरतीनंतर सहा तासांनी ओहोटी ि पुन्फ्हा भरती 

असे चक्र सरुू राहते. प्रत्येक वदिशी दोन िेळा भरती ि दोन िेळा ओहोटी 

असते. भरतीची पातळी किी अवर्क होण्यािागे सयूा कारणीभूत ठरतो. चंद्र 

आवण सयूा एकाच बाजूला असतील तर त्या बाजूचे आकषाण अवर्क िाढते 

ि िोठी भरती सरुू होते. चंद्र आवण सयूा पूणापणे विरुद्ध बाजूला असतील 
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तरीही अशीच वस्िती येते. त्यािुळेच अिािास्या वकंिा पौवणािेला िोठी 

भरती असते. त्याला इगं्रजीत ‘वस्प्रंग टाइड’ म्हणतात. सप्तिीच्या दरम्यान चंद्र 

हा सयूााच्या काटकोनात असतो. त्या िेळी सयूााचे आकषाण चंद्राच्या 

आकषाणातून िजा होते. भरती आवण ओहोटीच्या पातळीतील अंतरही किी 

होते. त्याला ‘लीप टाइड’ म्हणतात.  

 

3) र्तमच्या नावाची 'आटकी व्हलॅ्य'ू णकर्ी आह?े 

 आस्की हा अिेररकन स्टँडडा कोड फॉर इन्फ्फॉिेशन इटंरचेंज आहे. पवहल्या 32 

िणाांच्या िणानासह, आस्की िणा सारणी तयार करण्यात आली आहे. जािा 

ही सगंणकाची प्रत्यक्षात यवुनकोड िापरते, ज्यािध्ये आस्की आवण 

जगभरातील भाषांिर्ील अक्षरांचा सिािेश आहे. आस्की सारणीत 128 िणा 

आहेत, जे 0 ते 127 च्या िूल्यांिर्ून आहेत. आस्की िर्ील िणा 

दशाविण्यासाठी 7 वबट पुरेसे आहेत. आपल्या नािाच्या स्पेवलगं नुसार 

आपल्या िणााचे सारणीतील िूल्य घेऊन आपल्या नािाची आस्की व्हॅल्य ू

काढता येरे्. 

4) अॅलेससा कोित्या प्रकारच्या आज्ञा पाळू शकरे्? 

 ‘echo dot’ नािाचे सार्न नुकतेच अॅिेझोनने बाजारात आणले आहे. 

त्यातील अॅलेक्सा अवसस्टंटसारखे काि करते. गाणी लाि, बातम्या िाच 

अशा तोंडी वदलेल्या आज्ञा ती पळते. हिािान तपासणे, गजर लािणे, िेळ 

सांगणे, याद्या तयार करणे, आठिण करून देणे अशी अनेक कािे ती करते. 
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5) मािसाच्या आयतष्यार् सवाभर् आधी उगविारा आणि सवाभर् शेवटी उगविारा दार् 

कोिर्ा? 

  िाणसाच्या आयुष्यात सिाात आर्ी उगिणारा दात म्हणजे पटाशीचा दात 

आवण सिाात शेिटी उगिणारा दात म्हणजे अक्कलदाढ होय. 

6) कच्ची असर्ा कैरी पसका असर्ा आंबा! म्हिर्ार् – अशी चार उदाहरि ेद्या. 

 शहाळं - नारळ, िटार - िाटणा,  

 पोफळी – सपुारी, काजूगर - काजू  

7) साबि आणि णर्टजंट यार् फरक काय? 

 वडटजांट आवण साबण (तेल िापरून बनिलेले) यांिध्ये रासायवनकदृष्टय़ा 

काहीच साम्य नाही. वडटजांटिध्ये तरीदेखील साबणाचे बरेचसे गुण 

आढळतात. वडटजांट म्हणजेच काबानीद्रव्य (पेट्रो-रसायने) असलेले सशें्लवषत 

पदािा. साबणाच्या रेणूप्रिाणे वडटजांटच्या रेणूच्या काबानी िूलकाच्या एका 

टोकाचा भाग ‘जलरोर्ी’ तर दुसऱ्या टोकाकडील भाग ‘जलपे्रिी’ असतो. 

अशाप्रकारचे रेणू पाण्याचा पृष्ठीय ताण किी करतात. त्यािुळेच वडटजांटिध्ये 

साबणाचे गुणर्िा येतात. साबणाशी तुलना करता वडटजांट हे अवर्क 

कायाक्षि आहेत. जर पाणी कठीण असेल तर अशा पाण्यात कपडे 

र्ुण्यासाठी िापरलेला साबण कपडय़ाची स्िच्छता करण्यापिूी पाण्यातील 

क्षारांशी सयंोग पाितो. दुहेरी विस्िापन होऊन त्यािर्ून कॅवल्शअिचे ि 

िॅग्नेवशअिचे क्षार बनतात. पाण्यात हे क्षार अद्रािणीय असल्याने त्यांचा 

वचकट साका होऊन तो पाण्यािध्ये तरंगत राहतो ि कपडय़ांना वचकटतो. या 

साक्यािुळे कपडय़ाचा रंग भुरकट बनतो आवण कापड ि कापडतंतू काही 

प्रिाणात खराब होतात हा दोष वडटजांटिध्ये येत नाही; साबणाची 

कायाक्षिता आणखी एका वठकाणी किी पडते, ती म्हणजे आम्लयकु्त 

पाण्यािध्ये. साबणािर आम्लाची अवभवक्रया होऊन साबणापासनू आम्ले 

िोकळी होतात. आवण त्याची कायाक्षिता किी होते. िात्र वडटजांटिर 



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११६ \ 74 

आम्लयकु्त पाण्याचा प्रवतकूल पररणाि होत नाही. त्यािुळे त्यांची 

कायाक्षिता अबावर्त राहते. 

8) मणहला = लोहपतरुष. यार्ली गंमर् समजण्यासाठी रसायनशास्त्र मदर्ीला येईल. कसे? 

  िवहलेला इगं्रजीिध्ये female म्हणतात. लोह म्हणजे iron. त्याची रसायन 

शास्त्रातली सजं्ञा आहे Fe. पुरुषाला इगं्रजीत male म्हणतात. 

 Fe = लोह male = पुरुष म्हणून female = लोह पुरुष  

9) घोर्ा, गेंर्ा, हरीि, र्तसकर - कोिाच्या खतराला णकर्ी बोटे (टो) असर्ार्? 

 घोडा, गेंडा - एक खुर. हरीण, डुक्कर – दोन खुरे  

10) र्र दतपारी गोलाकार इदं्रधनतष्य कोठून णदसेल?  

 इदं्रर्नुष्य म्हणजे पृथ्िीच्या िातािरणातील बाष्पकणांिर / दिवबंदूिंर 

पडलेल्या सयूाप्रकाशाचे पराितान आवण अपितान होऊन प्रकाशाचा िणापट 

वदसण्याची िातािरणीय, प्रकाशीय घटना आहे. हा िणापट 

र्नुष्याकृतीप्रिाणे वदसतो. या िणापटात बाहेरील कडेस तांबडा ि आतील 

कडेस जांभळा रंग वदसतो. 

 पूणा गोलाकार इदं्रर्नुष्याला इदं्रवज्र असे म्हणतात. इदं्रिज्र क्िवचत आवण 

फक्त काही भौगोवलक वठकाणीच वदसते. प्रत्येक इदं्रर्नुष्य हा पूणा गोल 

‘इदं्रिज्रच’ असतो. पण वक्षवतजािुळे आपल्याला तो अर्ागोल वदसतो. 

पािसाचे िेंब कसे, कुठल्या वदशेने, त्यातले अंतर आवण वकती िेगात पडत 

आहेत यािर इदं्रर्नुष्याचे पणूा गोलाकार वदसणे अिलंबनू असते. उंच 

जागेिरून म्हणजे उंच कडा वकंिा वििानातून खाली बघताना गोलाकार 

इदं्रर्नुष्य वदस ूशकते.  

 

प्र. 6 – सविस्तर उत्तर वलहा.  

1) संगिकार्ील Ctrl कीचा उपयोग काय? 

 सगंणकाच्या की बोडािर कंट्रोल की Ctrl या वचन्फ्हाने दाखिलेली असते. 

डायरेक्ट किांड देताना Ctrl की चा छान उपयोग होतो. Ctrl+c चा अिा 
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कॉपी, Ctrl+v म्हणजे पेस्ट अशा अनेक किांडसाठी शॉटाकट म्हणून Ctrl 

की उपोगी पडते. अगदी सगंणक उघडताना सदु्धा Ctrl+Alt+Del अशी 

आज्ञा द्यािी लागते. 

2) और्, नांगर, फावरे्, कत ळव, टोकि ही शेर्ीची अवजारे कोित्या कामांसाठी 

वापरर्ार्? 

 औत, नांगर, फािडे, कुळि, टोकण ही शेतीची पारंपररक अिजारे आहेत. शेत 

नांगराणीसाठी बैलाला औत जोडून शेतात वफरितात. त्या औताला िागे 

नांगर बांर्लेला असतो त्यािुळे शेतात उभ्या सरळ रेषा, त्यांना सऱ्या 

म्हणतात, त्या पाडल्या जातात. फािडे िाती उचलण्यासाठी िापरतात. 

कुळि शेतातील तण काढायला िापरतात. टोकण पेरणीसाठी उपयोगी आहे. 

3) शेर्ीच्या उपयोगासाठी पाण्याची क्षारर्ा कमी कशी करर्ा येईल? 

 सेंवद्रय ि वहरिळीच्या खतांच्या किी िापरािुळे जविनींचे भौवतक, 

रासायवनक ि जैविक गुणर्िा वबघडले आहेत. कोरडिाहू के्षत्रात 

पािसाळ्यािध्ये उंच भागािरून पािसाच्या पाण्याबरोबर िाहून आलेले क्षार 

पाणलोट के्षत्राच्या पायथ्याशी असलेल्या सखल भागात िषाानुिषे साठतात. 

उन्फ्हाळ्यात पाण्याचे बाष्पीभिन होते, क्षार जविनीिर साठत जाऊन जविनी 

क्षारयुक्त बनतात. अशा जविनीतील पाण्याची क्षारता किी करण्यासाठी हे 

उपाय करता येतील. 

 शेताच्या उंच भागाकडून सखल भागाकडे पाण्याचा प्रिाह िाहत जातो. त्या 

िेळी तीन ते चार फूट खोलीचे चर शेतजविनीच्या उताराच्या आडव्या वदशेने 

घेऊन ते चर िुख्य चरात वकंिा नाल्यास जोडून पाण्याचा वनचरा करािा. 

दहीचा आवण ताग ही वपके घेतली तर क्षारता किी करता येते. 

4) X ह ेमलूद्रव्याचे णचन्ह असेल र्र चार टोकांपैकी कत ठे कोिर्ी माणहर्ी णलहीर्ार्? 

 न्फ्युट्रॉन आवण प्रोटॉनच्या सखं्यांच्या बेरजेला अणुिस्तुिानांक तर इलेक्ट्रॉन 

वकंिा प्रोटॉनच्या सखं्येला अणुक्रिांक म्हणतात. डािीकडील िरच्या 
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कोपऱ्यात अणुिस्तुिानांक तर डािीकडील खालच्या कोपऱ्यात अणुक्रिांक 

वलवहतात. त्यापदािाात त्या त्या िूलद्रव्याचे वकती अणु आहेत हे 

उजिीकडील खालच्या कोपऱ्यात वलवहतात. 

5) र्ारर्ार् पावसाळी मोसम का असर्ो?  

 भारत हा विषिुिृत्ताच्या िरच्या बाजूला असणारा देश आहे. भारताच्या 

दवक्षणेतील सिुद्रात किी दाबाचा पट्टा तयार होतो. त्यािुळे नैऋत्येकडून िारे 

भारताकडे येऊ लागतात. अरबी सिुद्रातील बाष्पीभिनािुळे ढग तयार 

होतात. या ढगांिुळे भारतात सार्ारण जुने ते ऑक्टोबर या काळात पाऊस 

पडतो. िौसिी िाऱ्यांिुळे भारतात ठरािीक काळात पाऊस पडतो. म्हणून 

पािसाळी िोसि असतो.  

6) र्तमच्या घराच्या पत्यार् असिाऱ्या णवणवध र्ौगोणलक क्षेत्रांच ेक्षते्रफळ णलहा. 

'A' wing, फ्लॅ. नं. ६०२, श्रद्धा हाईट्स, कािगार नगर सिोर, सातपूर, 

नावशक. 

'A' wing, - २०० चौ.िी. 

फ्लॅ. नं. ६०२ - ११० चौ.िी. 

कािगार नगर - १२०० चौ.िी. 

श्रद्धा हाईट्स - ८०० चौ.िी. 

सातपूर - २ चौ.वक.िी. 

नावशक - २६४.२ चौ.वक.िी.  

7) कोिरे् ढग णकर्ी उंचावर र्यार होर्ार्? 

 जलकणांचा वकंिा वहिकणांचा सिूह म्हणजेच ढग. हे ढग विविर् प्रकारचे 

असतात. 

 १  अवत उंचीिरील ढग - ६ ते १२ वकिी उंचीिर तयार होतात. वसरस, वसरो 

क्युलस, वसरो स्टॅ्रटस 
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 २  िध्य उंचीिरील ढग - हे २ ते ६ वकिी उंचीिर तयार होतात. अल्टो स्टे्रट्स, 

अल्टोक्युिुलस 

 ३  किी उंचीिरील ढग - हे २ वकिी िर तयार होतात, स्टे्रटो क्यलुस, स्टॅ्रटस, 

वनंबो स्टॅ्रटस 

 ४  उभ्या विस्ताराचे ढग - १५ वकिी पयांत आढळतात. क्यलुस, क्युिुलो, 

वनंबस 

8) चटिीला टाचिी टोचली – कच्ची पपई पसकी पपई - असे शब्द पटपट म्हिर्ाना 

बोबर्ी का वळरे्? 

 चटणीला टाचणी टोचली – कच्ची पपई पक्की पपई - असे शबद कंठ 

तालव्य आवण ओष््ठय िणाांनी बनले आहेत. पटपट म्हणताना ते एकािागे 

एक येतात. तेिढी वजभेची हालचाल भरभर होत नाही म्हणून बोबडी िळते. 

9) मेलेल्या जनावरांचे कोिकोिरे् र्ाग कोिकोित्या कामांसाठी उपयोगी पर्र्ार्? 

 जनािरं वजिंतपणी तर उपयोगी असतातच पण िेल्यािरही त्यांचा खूप 

उपयोग होतो. तयाांची कातडी ऊन, िारा, पाऊस या पासनू बचाि 

करण्यासाठी िापरतात. पसा, बेल्ट्स, घोड्याचे सरंजाि, चप्पल यांसारख्या 

वस्तू, काही विवशष्ट कपडे बनिण्यासाठी कातडीचा उपयोग होतो. िेलेल्या 

जनािरांची हाडे सदु्धा उपयोगी असतात. बोन िील नािाचे खत, सयुा, कंगिे, 

हवस्तदतंाच्या िस्तू, दावगने बनिले जातात. त्यांच्या आतड्यापासनू बनिलेले 

दोरे शस्त्रवक्रयेसाठी, तंतुिय िाद्य बनिण्यासाठी लागतात. िेण साबण आवण 

िेणबत्तीिध्ये िापरतात. शेपटीचे केस कंुचले बनिण्यासाठी िापरतात. 

10) हायड्रोजन वाय ू र्रलेला फत गा हवेर् णकर्ी उंचीपयंर् जाईल ह े कोित्या बाबींवर 

अवलंबनू असरे्? 

 आपण जसजसे िर जातो तसतशी हिा विरळ होते आवण दाब किी होतो. 

ठराविक उंचीिर हायड्रोजनच्या फुग्यातील दाब जास्त होतो. हिेचे िाहन 

जास्त दाबाकडून किी दाबाकडे असते त्यािुळे फुगा फुटतो. रबराची तन्फ्यता,  



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११६ \ 78 

ढग, तापिान, हिेची घनता आवण हायड्रोजनचा दाब यािर फुगा वकती िर 

जाईल हे अिलंबून असते. 

प्र. 7 – सोडिा. (गुण 15) 

1) गतगल मॅप्सचा वापर करून नदीवर आर्वी असिारी णर्ंर् पलू आह ेका बांध आह ेह े

कसे ओळखाल? 

 हा प्रश्न प्रत्यक्ष बघून सोडिायचा आहे. िॅपिर बाांध हा र्रणासारखाच 

वदसतो. र्रण आवण पलुाच्या प्रवतिा बवघतल्यािर फरक जाणितो. 

पुलािरून रस्ता जातो आवण दोन्फ्ही बाजूला नदीचे पात्र सारखे असते. पण 

बाांध वकंिा र्रणािरील रस्त्यािर िाहतूक नसते. एका बाजूला नदीचे पात्र 

िोठे तर दुसरीकडे लहान असते. 

2) कोिाही वीस जिांच े आधार क्रमांक घ्या. त्यांर् पतढील प्रकारांची णकर्ी कारे् 

आढळर्ार्? सम? णवषम? कोिर्ाही एक अंक दोन णकंवा अणधक वेळा आलेली 

कारे्? कोिर्ाही एक अंक सलग दोन णकंवा अणधक वेळा आलेली कारे्? सवभ 0 रे् 

9 अंक असलेली कारे्? यावरून कोिरे् णनष्कषभ णनघर्ार्? 

  स्ितः करून बघण्याजोगा उपक्रि  

3) कोमट पाण्यान ेणवसळलेल्या प्लॅणटटकच्या बाटलीर् उदबत्तीचा धरू सोर्ा. टोपि बंद 

करून बाटली कमी जाटर् दाबली र्र काय होरे्? त्याच ेकारि काय? 

  प्रयोग करून पाहा. 

4) दोन पिूभ वगभ संख्यांच्या बेरजेचा वगभ अन्य दोन पिूभ वगभ संख्यांच्या बेरजेइर्का असर्ो 

- ह ेणसद्ध करिारी चार उदाहरि ेद्या. 

 (४+९)२= १४४+२५ (९+१६)२= ५७६+४९ 

 (१६+२५)२= १६००+८१ (२५+३६)२ = १६००+१२१  

5) समतद्रणकनारी काही मीटर उंचावर टांगलेल्या णदव्याचा प्रकाश त्याच्यापासनू णकर्ी 

मीटर दरूवर असिाऱ्या बोटीला णदसेल याचे उत्तर कसे काढिार? 



--------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक संदर्भ अंक – ११६ \ 79 

 वदिा पथृ्िीच्या पषृ्ठभागापासनू काही िीटरिर टांगलेला आहे. सिजा तो 

दीपस्तंभ आहे. वदिा वजिे टेकला आहे वतिे भपूृष्ठापासनू एक स्पशारेषा 

काढली तर स्तंभ आवण स्पशारेषा यांच्या काटकोन वत्रकोणाच्या दोन बाजू 

विळतील. आवण त्याच्या िरच्या टोकापासनू एक रेषा वजिे स्पशारेषेला छेदेल 

तो कणा असेल. आता पायिागोरसच्या वनयिाने उंची काढता येईल, 

 
 

▲▲▲ 

 

जसे खावे तसे बोलावे 

आपल्या खाण्यापपण्यामळेु आपल्या भाषेत काही बदल होऊ शकतो का? 

तात्कापलक नाही दीर्घकापलक! काही जणाांच्या बाबतीत मादक पेयाांचे सेवन केल्यावर जीभ 

वळत नाही - त्यामळेु भाषा पण बदलते आपण भावना पण बदलतात. पण मला त्याबद्दल 

काही बोलायचे नाही.  

वैज्ञापनकाांनी असे पसद्ध केले आह ेकी इसवी सन पवूघ 6000 ते इसवी सन पवूघ 2100 

या पनओपलपिक यगुामध्ये माणसाने गहू आपण जव याांची शेती सरुू केली आपण शेळ्या-

मेंढ्या गायी-गरेु पाळायला सरुुवात केली त्यानांतर माणसाला वेगळ्या प्रकारची व्यांजन े

बोलता यायला लागली.  
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भाषा हा जीवशास्त्राच्या अभ्यासाचा पवषय नाही, पण परुाजीवशास्त्र पकां वा 

मानववांशशास्त्राचा तो नक्कीच पवषय होऊ शकतो. आपदमानवाच्या काळात आपल्या 

खाण्यापपण्याच्या सवयी बदलल्यावर आपल्या जबड्याचा आकार बदलला. जेव्हा दाढाांवर 

दाढा आपण पटाशीच्या दाताांवर पटाशीच ेदात बसत होते तेव्हा असणारी व्यांजने आपण जवे्हा 

खालच्या जबड्याचे दात वरच्या जबड्याच्या पटाशीच्या दाताांच्या आत बसायला लागले 

त्यावेळेला माणसाच्या भाषेमध्ये असणारी व्यांजन ेयात बदल झाला असणार. 

पटाशीच्या दाताांवर दात पक्के बसत असतील तर अशा जबड्यातून *फ* आपण 

*व* असे उच्चार होण ेअवर्डच आह.े कारण अशा उच्चाराांमध्ये खालचे ओठ आपण वरच े

दात याांची पवपशष्ट रचना करावी लागते. असे झरुीच पवद्यापीठातील सांशोधक बाल्िासार 

पबकेल म्हणतात.  14 माचघ 2019 प्रपसद्ध झालेल्या सायन्स या सांशोधनपर पनयतकापलकात 

त्याांनी पलपहले आह.े 

पबकेल याांचे सहकारी स्टीवन मॉरन म्हणतात - आपदमानव धान्याांची पेज, आळण, 

उकाळे पकां वा सार ह े खात होते. मात्र पशपुालन करायला लागल्यानांतरच्या काळात त्यात 

दधू, दही, पचज याांसारख्या पोषक, प्रपियायकु्त आपण मऊसर अन्नाची भर पडली आपण दात 

पझजण्याच े प्रमाण कमी झाले. जबड्याचा आकार बदलला आपण माणसाला नवीन भाषा 

सापडली.  

अशाप्रकारे भाषा ही फक्त एका पपढीकडून दसुऱ्या पपढीकडे आलेला साांस्कृपतकच 

वारसा नाही तर जीवाच्या उत्िाांतीचासदु्धा तो वारसा आह.े  

भारतात असणाऱ्या पवपवध हवामानाच्या प्रदशेातील भाषाांमधले व्यांजनाांच े उच्चार 

कसे मदृ ू पकां वा तीव्र असतात याबद्दल आपण अभ्यास करायला पापहजे - आपल्याकडे 

सगळ्याच गोष्टींमध्ये इतकी पवपवधता आह ेआपण एकमेकाांमध्ये सौहादघ आह ेकी हा अभ्यास 

आपण नक्की करू शकतो.  

आपणच का नाही करत? 

ववनय र. र. 
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 इ-शकै्षणिक संदर्भ 
आता सर्ाांसाठी मोफत उपलब्ध  

 

२०१८ सालामध्ये शकै्षणिक संदर्भची छापील आवतृ्ती न काढता इ-अंक प्रकाणशत 

करण्याची सरुुवात केली आह े आणि आपला त्यास र्रघोस प्रणतसाद णमळतो आह े

त्याबद्दल धन्यवाद. 

• आपल्याला इ-अंक हवा असल्यास संदर्भ सोसायटीच्या वेबसाईटवरून 

(www.sandarbhsociety.org) णकंवा sandarbh.marathi@gmail.com या  

इ-मेलवर आपला इ-मेल पत्ता आम्हाला  कळवावा. सोबत आपले परू्ण नाव, पत्ता 

आणर् व्यवसाय /पेशा आणर् whatsapp क्रमाांक कळवावा. 

• इ अंक करताना छपाई खचभ जरी वाचला तरी डीटीपी, कायाभलयीन खचभ, लेखा परीक्षि 

असे अनेक खचभ आहतेच. दिेगी रूपाने आपि या खचाभचा र्ार उचलू शकता. 

त्यासाठी आपिास णवनंती आह े की, आपला सहर्ाग वाणषभक दिेगी रूपात संदर्भ 

सोसायटीकडे पाठवावा. दिेगीवर आयकर सवलत णमळू शकते. 

• देणगीसाठी तपशील  

❖ रोख रक्कम कायाभलयात जमा करू शकता. 

❖ चेक णकंवा डी डी : ‘संदर्भ सोसायटी’ या नावाने पिु ेयेथे वटिारा असावा. 

❖  इ-पेमेंट : Sandarbh Society      

       Account No.: 20047006634 

       Bank of Maharashtra, Mayur Colony, Pune 

       IFS Code: MAHB0000852 

 

शकै्षणिक संदर्भ,  

द्वारा समणुचत एन््हायरोटेक, ६, एकता पाकभ ,  

णनणमभती शोरूमच्या मागे, लॉ कॉलेज रस्ता, पिु-े ४.  

फोन: ०२०-२५४६०१३८ (स. १० ते संध्या. ५,  सोम. ते शणन.) 
इ मले : sandarbh.marathi@gmail.com 
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सर्लतीच्या दरात अंक वर्क्री  

अंक क्रमांक  सखं्या  मूळ वकंमत (रु.) सर्लतीची वकंमत (रु.) 

८० -१०९  २५  ११५०/ १०००/- 

३९-७९  ३०  ७६०/- ६००/- 

 

मयाणणितच सांच णशल्लक आहते. उपलब्धतेची चौकशी करून मग पैसे पाठवावे. 

अंक खालील पत्त्यावर उपलब्ध होतील,  

णकां वा ब ांक ट्रान्सफरने पैसे पाठवल्यास आपर् णिलेल्या पत्त्यावर कुररयरने पाठवले जातील.  

कुररयर खचभ वेगळा. 

 
 

 

शकै्षणिक संदर्भ,  

द्वारा समणुचत एन््हायरोटेक, ६, एकता पाकभ ,  

णनणमभती शोरूमच्या मागे, लॉ कॉलेज रस्ता, पिु-े ४.  

फोन: ०२०-२५४६०१३८ (स. १० ते संध्या. ५,  सोम. ते शणन.) 
इ मले : sandarbh.marathi@gmail.com

शकै्षणिक संदर्भ अकं ११२ जनू-जलैु २०१८ व  

अकं ११३ ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१८  

ह ेिोन्ही वजै्ञाणनक दृणिकोन णवशषेांक होते. ह ेआणर् सांिर्णचे इतर अांक 

संदर्भ सोसायटीच्या वबेसाईटवर अकं उपलब्ध आहते. जरूर वाचा. 

www.sandarbhsociety.org 
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